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Ordföranden har ordet
När vi nu nått långt in i september och 
hösten har kommit är det dags att summera 
sommaren 2009 – en sommar som gett oss 
många möjligheter att njuta av fin idrott. Vi 
med kort minne kommer i alla fall ihåg VM i 
simning från ett hett Rom, VM i friidrott från 
Berlin,  EM i fotboll för damerna i Finland 
och VM i orientering i Ungern med guld för 
Helena Jansson från Skövde ( f.ö. porträtterad 
i vår tidning i maj 2007) – allt utspelat nu i 
augusti.
  Vi minns också vårt traditionella sommar-
möte – denna gång i Vårgårda den 29 augusti 
där bl.a. Erik Fåglum på ett intressant sätt 
berättade om sin och brödernas framgångsrika cykelkarriär. 
   Glädjande  nog var 15 av våra 16 lokala sällskap representerade. Mer om 
sommarmötet på sid. 19 i denna tidning.
      Ett stort tack till Erik och till den lokala arrangören Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap, Vårgårda  kommuns representant Sven-Åke Mökander, Väster-
götlands Idrottsförbund och SISU, m. fl. som alla på sitt sätt medverkade till 
en dag som förhoppningsvis inspirerade.
   Framför oss väntar fotbollsseriernas avslutning och i högsta serien står våra 
förväntningar högt på IF Elfsborg i Borås och vi hoppas att de kan återta 
pokalen till Västergötland – en pokal de senast hemförde 2006.
   Framför oss väntar också en studieresa den 1 oktober tillsammans med SISU 
och Västarvet – en resa som går i västerled under temat ”utveckla ditt lokala 
museum”.
   Vi skall också träffas under hösten i Vara för att fortbilda oss i att jobba 
vidare med hemsidorna så att vi på bästa sätt kan förvalta den gåva vi fått av 
Västergötlands Idrottsförbund.
   Under senare delen i november kommer vi också att inbjuda till en 
ordförandekonferens i Vara där alla våra idrottshistoriska sällskap/föreningar 
kommer att utbyta tankar om visioner om vårt fortsatta arbete som organisation 
och om denna vår tidning, Westgötarnas Idrottshistoria. Ni som är ordförande 
– boka redan nu den 23 november som ett preliminärt datum för denna träff.
   Med dessa ord önskar jag Er alla en trevlig läsning av denna vår utgåva nr 
22 i ordningen från starten år 2004.
                                                                                            Tommy Wahlsten
                                                                                             Ordförande i WIS

Tommy Wahlsten

”Elfsborgsprofilen” John 
Hedin har lämnat kam-
ratkretsen och somnat in 
under natten mellan ons-
dag och torsdag den 16/17 
september 2009. Borås-
arna/Elfsborgarna minns 
John som en säker sista 
utpost i fotbollslaget IF 
Elfsborg. 
Frid över Johns minne!
  

 Johns sista stora intresse var idrottens olika föreningsmärken från hela värl-
den. Det var en imponerande samling märken som John med inlevelse visade 
upp för besökande. 
   Borås har blivit lite fattigare när vi inte längre kan möta Johns glada nuna 
på Elfsborgsmatcherna eller på stadens gator. 

                                                               För Borås Idrottshistoriska Sällskap
                                                                                                      Olof Toftby

John Hedin in memoriam
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INfOrmatION frÅN IdrOttSHIStOrISka SäLLSkap OcH 
föreNINgar m. fL. 

alingsås 
Idrottshistoriska 

 Sällskap
har ”Öppet hus” i klubblokalen, 

Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),
måndagarna den 5 oktober och 

2 november 2009 kl 15-18.

Välkomna!

BrOttarVeteraNer
INBJUdeS 

Du,  som f.d. brottningsengagerad, inbjudes härmed till en veteranträff 
i Vänersborg lördagen den 3/10 2009. Där kommer du att träffa gamla 
”trätobröder” från olika delar av Västergötland.
 
              Plats: Vänersborgs och Wästergötlands Idrottsmuseum.  
                         Idrottsmuseet ligger i Huvudnässkolan mitt i staden i kvarteret
                         bakom kyrkan.
                         Parkering på skolgården.

 Program i stora drag:
                        09:30-11:00    Efterhand som ni kommer serveras kaffe och fralla 
                                               under muntert nostalgiprat. 
                                               Välkomsttal. 
                        11:15-12:30    Gästpratare, filmsnuttar o. underhållning 
                        12:45-14:00    Visning av WIS och Vänersborgs Idrottsmuseum.
          14:10-15:00     En enkel lunch serveras. 
  

ALLT  INOM 100 METER! 
 

Vi tackar SISU och Västergötlands Brottningsförbund 
med vars hjälp vi har kunnat anordna denna träff.

Anmälan omgående till Harald 0303746979/Museet 052119703.

Organisatör Harald Jakobsson med stab
HÄLSAR  ALLA VÄLKOMNA!

trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

inbjuder till höstens idrottscaféer.

   Tisd. den 20 oktober kl. 18:      Astor Johanssonoch Bengt-Arne Bohm lotsar oss 
                                                       genom Bordtennisklubbens framgångsrika historia
   
   Tisd. den 17 november kl. 18:  Med Lennart Backelin som samordnare samlas
                                                        hockeylegendarer

   Månd. den 7 december kl. 18:  Stig Hellström berättar om Sjuntorps IF

Samtliga träffar äger rum i Älvhögsborg, stora konferanslokalen.
Välkomna! 

essunga
Idrottshistoriska

Sällskap
Följ med och se matchen

Elfsborg - AIK
den 4 oktober 2009

Avresa kl. 18 från 
Sparbanken Nossebro

Anmälan tel. 0512-508 40
                              507 29

--------------

Cafékväll
den 19 november 

i Sparbanken Nossebro

Pekka Falkås berättar

Välkomna!
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Idrottshistorisk vårträff
Tibro IHS vårmöte på Snickarvallen 
samlade ett 25-tal medlemmar samt in-
bjudna gäster Tommy Wahlsten, WIS:s 
ordförande, Roland Gustafsson och 
Göte Ivarsson KIHS.
Ingemar ”Lyck” Karlsson bjöd in till fika 
och idrottssnack. Gösta Anderssons mag-
nifika klippbok Tibro AIK och Tibro IK 
fanns på plats.
Gösta Wahll hyllades för RF:s högsta le-
darutmärkelse. Han tackade med att be-
rätta om sitt idrottsliv, från dåtid till nutid. 
Ett inslag från Gösta kunde Lars Joelsson 
verifiera direkt med att visa upp ett an-
nonsblad från 1942.

Måste besökas
Kålles Rekordmagasin har haft besök av 
några medlemmar ur Tibro och Karls-
borgs idrottshistoriker.
Roland Gustafsson, KIHS ordförande, til-
lika reseledare, kunde konstatera att har 
man inte varit på Kållegården i Tråvad är 
det ett måste att besöka detta fantastiska 
museum.

”Lyck” inflikade att man kan ej fatta vad 
man varit med om men en sak är säker: 
Carl-Ove sa vid något tillfälle att ”det fick 
inte finnas någon tom yta”, och det finns 
det inte.

Maraton
Stafetten gick till Stockholm maraton och 
Göte Ivarsson som även i år varit farthål-
lare och skall försöka hålla en idealtid.
– Det är ganska pressande säger Göte. I 
år var det 23 sekunder ifrån. Bästa tid han 
uppnått är 2 sekunder.
Nu rullade bollen till Rom och Cham-
pionsleague-finalen där Tommy Wahlsten 
var en vinnare av Lag- SM-Tips 2009.
Men Tommy var snabbt tillbaka i Väster-
götland och berättade om en kämpe i Ti-
daholms idrottshistoriska förening: Bry-
nolf Antonsson som spelade högerytter i 
Jönköpings Södras allsvenska fotbollslag 
1946.
Han mötte bland annat Malmö FF med 
blivande OS- (guld –48) och VM-medal-
jören (brons –50) Erik Nilsson, som spe-

lade vänsterback.
Han har även spelat vänskapsmatch och 
mött Gunnar Nordahl, Gunnar ”Säffle” 
Andersson.

Blodröd is
Gösta Andersson berättade en gång om en 
ishockeymatch. Gösta var målvakt, med 
1950-tals huvudskydd.
Han fick en puck i pannan och blodet fär-
gade isen röd och Gösta tog sig till båset.
– Vad gjorde du då?
– Det var inget annat än att ta lättviktaren 
och åka till doktor Rodén i bostaden, så 
han fick sy några stygn.
Detta hände på den tiden när en doktor 
var en doktor.
Göstas klippbok blev mer och mer intres-
sant under kvällen.
För oss alla blev det en idrottsnostal-
gikväll att minnas!
       
 Kalle-Vört

gösta Wahll hyllad

Tibro Bågskyttesällskaps nestor, Gösta Wahll, hyllades av kamraterna i Tibro Idrottshistoriska sällskap genom ordförande Ingemar Karlsson. I maj var Gösta i 
Visby på Riksidrottsmötet och fick ta emot Riksidrottsförbundets högsta ledarutmärkelse, förtjänsttecknet. Gösta Wahll har suttit i styrelsen för Tibro BS under 
53 år, varav de flesta som sekreterare. Han var sekreterare under 29 år i Västergötlands Bågskytteförbund och var ledamot i Svenska Bågskytteförbundet under 
ett år. Han sitter även i styrelsen för Tibro Idrottshistoriska sällskap sedan 19 år tillbaka.  FOTO: Lars-Ola Carlén



En bra fiskehistoria i Lilla hörnan
Tibro Idrottshistoriska Sällskap speglar Sportfiskeklubbens verksamhet under halvt sekel

Fiske och mete från land och i båt, på 
is och till havs. Tibro Sportfiskeklubbs 
medlemmar prövar fiskelyckan på alla 
tänkbara sätt. Året om, i ur och skur. 
Målet är att landa de stora bjässarna, 
men långt ifrån alla plockas upp ur sitt 
rätta element.
– Det är en ständig kamp för att slå det 
personliga rekordet; att få upp en större 
fisk än sist, säger Kalle ”Brax” Pettersen.
Han är en av Sportfiskeklubbens riktigt 
inbitna ”storfiskare”. En annan är Robert 
Johansson.
– Det är som ett gift. Man håller aldrig 
upp. Jag fiskade 117 dagar förra året och 
alla helger utom två. Det var ett nyårslöf-
te, berättar Robert.

Fiske året om
Inget sätt att få upp fisk är främmande 
för de två hundra medlemmarna i Tibro 
Sportfiskeklubb.
– Alltifrån trolling till mete och alla sor-
ters flugfiske, berättar Kalle och Robert.
Och all sorts fiske har sin speciella tjus-
ning. Både fångstsätt och vad som fastnar 
på kroken. De fiskar gärna lax, öring eller 
röding i Vättern, gös i Viken, abborre och 
gädda i Örlen, samt en och annan kräfta 
i Tidan.

Livslångt äventyr
Klubben arrangerar varje år flera tävling-
ar, sommar som vinter. Det ordnas även 
med mete mellan broarna och kräftfiske 
för barnen i Tidan.
För de flesta börjar det livslånga fiskeä-
ventyret i Tidan. Bernt Olsson, med den 
stora fiskeaffären på Mariestadsvägen, 
började som många Tibrobor, i unga år att 
fiska i Tidan.
– Jag växte upp i Gäre så det var naturligt. 
De största fiskarna drog vi annars upp vid 
kloaken där de ätit sig riktigt stora, minns 
Bernt.
Numera är det havsfiske och resor till 
Afrika, Norge och andra länder som 
lockar där han landar ännu större och mer 
exotiska fiskar som barracuda och Nilab-
borre.

Gott med abborre
För storpimplaren Ove Johansson började 
det med fiske i sjuårsåldern på Sörsåge-
dammen och sedan har det fortsatt.
– Nyfångad abborre är något av det bästa 

man kan äta, säger Ove 
och det verkar vara 
vanligt bland Sportfis-
keklubbens medlem-
mar att åtminstone de-
lar av fångsten hamnar 
på tallriken.
– Men vi släpper tillba-
ka mycket fisk också.

Lilla hörnan
Ove har tagit 21 di-
striktsmästerskap och 
en rad klubbmäster-
skap i mete och pim-
pelfiske. Flera av hans 
medaljer finns tillsam-
mans med mängder av 
fiskeprylar att beskåda, 
i utställningen som just 
nu pågår i Sporthallens 
Lilla hörna.
Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap har där sam-
lat material och infor-
mation om Sportfiske-
klubben. Utställningen 
pågår fram till den 6 
november.
Lars-Ola Carlén

Sportfiskarna Bernt Olsson, Göran Anderberg, Ove Johansson, Gunnel Johansson, Kalle ”Brax” Pet-
tersen, Irene Johansson, Robert Johansson och Gunvor Olsson samlade vid Lilla Hörnan i Sporthallen 
där Idrottshistoriska sällskapets utställning om klubben och dess verksamhet nu är invigd.
                                                                                                                                              FOTO: Lars-Ola Carlén

Spön, rullar, pilkar, drag, isborr, kläder, uppstoppade fiskar, priser och 
medaljer, är något av vad som visas i utställningen om Tibro Sportfiske-
klubb, som pågår till den 6 november.                            FOTO: Lars-Ola Carlén
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min första orientering
Av Grim

Hur kom det sig egentligen att man kom 
med i den ystra leken på skogens vädjo-
bana, i kampen om pris och ära mellan 
de röda skärmarna? Exempelets makt 
var väl den avgörande faktorn, det blev 
som i så mycket annat Nisse, som gick 
först och drog oss andra med. Men jag 
kände mig väl provocerad. Nisse och 
jag hade tränat hårt tillsammans med 
tanke på terränglöpningarna - kvälls-
turer som t.ex. Bredared runt hörde till 
programmet. Så att konditionen var 
det inget fel på.

Men det behövdes också andra kunska-
per, den intuitiva skogsvana vi tillägnat 
oss under bosökandet räckte inte till för 
den här idrotten och när BM 1929 stod 
för dörren samlade Ymers Vicktor Mag-
nusson några gröngölingar i sporten till 
Kafé Wivel, som var den tidens centrum 
för idrottsintresserade ynglingar, för in-
struktion. Försedd med en nyinköpt låd-
kompass av trä och dito karta inställde jag 
mig där ett par dagar före tävlingen. På 
marmorbordet i den rökiga lokalen visade 
Vicke oss hur man först orienterade kar-
tan i norr och söder, och hur man sedan 
tog ut kompassriktningen på. 

Utrustad med dessa aktningsvärda kun-
skaper och instrument äntrade vi en mu-
len söndagsmorgon Rudolfs till primitiva 
bussar apterade lastbilar vid Nybroplan, 
som på den tiden gott räckte till för de 
orienteringsbitna. Och under många giss-
ningar bar det iväg. Varken vägar eller 
åkdon voro i klass med nutidens, och för 
säkerhets skull placerades ovana resenä-
rer längst bak, där den s.k. dörren fanns, 
för att få tillfälle att utan besvär kunna av-
börda sin tidiga frukost - och det tillfället 
försattes i regel inte, ty ruskandet vände 
upp och ned på magen, och räckte inte det 
till gjorde bensinoset resten.

Och så stannade karavanen och man hop-
pade ut, fick sträcka på lederna och räkna 
ut var man befann sig. Omklädningen 
gick fort - det var inga märkvärdiga ut-
rustningspersedlar man bestod sig med 
- ett par gamla kängor, långa byxor och 
tröja var regementsenlig klädsel - låga 
skor och korta byxor voro förbjudna.

Vicktor samt Ivar Fält och jag som star-
tade för första gången, hade fått våra 
startnummer intill varandra och kommit 
överens om sällskap. Det gick efter rit-
ningarna, Vicke tog ledningen. Som man 
ser av kartan hade man inte mycket annat 

än kompassen att lita till, och vi rusade 
på. Med andan i halsen spikade vi första 
kontrollen, gården Loddekärr. Det var för-
sta gången jag såg den röda skärmen - den 
gav på ett magiskt sätt nya krafter. Upp-
livade av framgången gåvo vi oss i kast 
med nästa uppgift, ett soldattorp. Men 
under vägen dit, eller om det nu var vid 
själva kontrollen, höll triumviratet på att 
spricka, ty där höll man på med en för en 
infödd stadsbo sällsynt och intressant sys-
selsättning, en liten tjurstackare höll på att 
betäcka en bra mycket större ko. Där ville 
Ivar prompt stanna och se hur det gick, så 
att Vicke och jag måste med milt våld få 
honom med på den vidare färden. Nästa 
kontroll, Stensjöns nordspets, var rejäl, 
den kunde man inte gärna ta miste på, och 
vi klarade den bra. Vi noviser kände oss 
mycket upprymda - nu hade vi bara sista 
kontrollen kvar - det var en liten tjärn. 
Vicke, som inte var fullt så het på gröten, 
lugnade ner oss en smula, och vi lyckades 

ta även sista på ett ganska tillfredställande 
sätt. Men den konditionskrävande banan 
hade tagit på oss och till mål tyckte Vicke 
det var bäst att först gå ner till landsvägen 
i stället för att ta gent över terrängen, och 
det förlorade vi nog några dyrbara minu-
ter på. Men vi kommo i mål på dräglig 
tid trodde vi, d.v.s. jag trodde förstås på 
en mycket fin tid, men Vicke var alltför 
erfaren för att blåsa under sådant önske-
tänkande. Han trodde inte ens vi hade pla-
ceringschans, så vi åkte hem med första 
bästa lägenhet utan att avvakta prisutdel-
ningen. Och så tog man sig en tupplur ef-
ter maten och på kvällen flanerade man på 
ströget. Där träffade jag en, som upplyste 
mej om att 14:de pris tillfallit mej tillika 
med ett fjärde lagpris, båda bestående av 
Idrottstrustens bronsmedalj med blågult 
band, och trots de ändå högre ställda för-
väntningarna svällde mitt hjärta av stolt-
het, och unge Nils beslöt att fortsätta på 
den inslagna vägen.

När jag på måndagsmorgonen slog upp 
BT för att låta ögat smeka namnet Nils 
Svensson, Ymer, fann jag som sagt, att 
jag på tiden 2,18,35 placerat mig på 14:de 
plats. Där stod naturligtsvis också att 
Harry Spets tagit titeln på 1,54,22, vilket 
för jämförelses skull ger en kilometertid 
av 11 minuter. Som sagt, det blev blodad 
tand, och den tanden sitter kvar än.
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en olympisk guldmedaljör med Lidköpingsanknytning
Dietrich von Porat var fäktmästare vid 
det svenska hovet i slutet av 1600-talet 
och han lär ha varit den som först pla-
cerade en värja i kronprinsens, den bli-
vande Karl XII, hand. Han gav också ut 
en lärobok i fäktkonst, som blev mycket 
populär och bidrog till att skickligheten 
i värjans bruk avgjorde många slag för 
den karolinska armén.

För sina förtjänster blev Dietrich adlad 
och bland hans ättlingar hittar man en rad 
akademiska fäktmästare och officerare 
vid olika regementen. En ättling i sjunde 
led hette Otto von Porat och kom med 
stor framgång att fäktas med boxhandskar 
i stället för med värja. Sorgligt nog för 
Sverige följde han med sin norska mor till 
hennes hemland och det var som norrman 
han tog guldmedalj i tungviktsboxning i 
Paris 1924. Som barn tillbringade Otto 
von Porat långa perioder och flera som-
marlov i Lidköping hos sin farbror och 
faster och äldre, minnesgoda Lidköpings-
bor kom länge ihåg honom.

Mamman norska
Ottos pappa hade träffat sin blivande fru i 
Lund, där han studerade. De gifte sig och 
fick så småningom fyra söner. Pappans 
studier avbröts då och då av ekonomiska 
skäl och han tvingades försörja sig som 
språklärare. Äktenskapet verkar ha fung-
erat dåligt och en vacker dag försvann 
pappan till USA. Ottos mamma var född 
i Norge och fick efter makens flykt söka 
hjälp hos hans svenska släktingar för att 
kunna försörja sig och sönerna.

Barnens farbror, Johan von Porat, hade 
1908 fått anställning som ingenjör vid 
sockerfabriken i Lidköping och bosatt sig 
på Norra Kyrkogatan 3. Dit kom brors-
sönerna ofta och de stannade länge och 
lekte då gärna med sin kusin Vera. Till 
slut tröttnade mamman på att besvära sin 
mans släkt och tog 1914 med sig barnen 
hem till Norge. Otto, som var äldst, hade 
då fyllt elva år, men fortsatte att tillbringa 
loven i Lidköping. Han kände sig dock 
allt mer som norrman och som tonåring 
blev han i Oslo intresserad av idrott och 
boxning kom att bli hans favoritsport.

Guldmedalj i Paris och proffs i USA
Otto von Porat uttogs snart till det norska 
landslaget och 21 år gammal, 1.90 m lång 
och 90 kg tung togs han ut för att repre-
sentera sitt land som tungviktsboxare vid 
OS i Paris 1924. Där besegrade norrman-
nen i sin tredje match och i en hård uppgö-
relse den argentinska jätten och favoriten 

Alfredo Porzio och den matchen ansågs 
vara den moraliska finalen. Själva finalen 
blev dålig, bägge boxarna var trötta efter 
en veckas matchande, men Otto von Porat 
var mest aktiv, dömdes som segrare och 
guldet och seiern gick till Norge.

Som alla andra tungviktare drömde Otto 
om en karriär som proffsboxare i USA 
och 1926 tog han båten över för att pröva 
sin lycka. Där råkade han ut för skumma 
managers, lurades på pengar och fick 
inte de motståndare han behövde för att 
komma ifråga för en titelmatch. Men han 
var mycket nära och gjorde en rad upp-
märksammade matcher och hans namn 

nämndes alltid tillsammans med den ti-
dens stora, Jack Dempsey, Gene Tunney, 
Max Schmeling och Jack Sharkey. Till 
slut ledsnade Otto på USA och återvände 
hem till Norge.

Slog ut Harry Persson
Svensken Harry Persson hade liksom von 
Porat försökt sig som boxare i USA men 
misslyckats. När de nu bägge vänt hem 
ville många att dessa båda nationalidoler 
och storheter skulle mötas. Sommaren 
1931 ordnades det därför en match mellan 
dem på den s k Kostadion i Stockholm. 
Harry Persson var då på väg att lägga av 
med boxningen och kunde inte göra sig 
själv rättvisa.

Han blev till hemmapublikens missräk-
ning utslagen redan i första ronden efter 
att ha träffats av en kraftig norsk vänster-
sving mot hakan. Det berättas att en åskå-
dare tappat sina glasögon på marken, böjt 
sig ned för att ta upp dem och då han väl 
hittat dem så var matchen slut.

I Lidköping hade många av Ottos gamla 
lekkamrater följt hans framgångar med 
intresse och kunde därför lättare än andra 
svenskar smälta nationalidolen Harry 
Perssons nederlag. Han hade ju blivit ut-
slagen av en som, i alla fall nästan, kunde 
anses som en gammal Lidköpingsbo.

Efter en kort verksamhet som instruktör 
hos Svenska Boxningsförbundet återvän-
de Otto von Porat till proffslivet i USA. 
Han lyckades inte heller nu få en titel-
match men blev mycket uppskattad för 
sin elegans, sin teknik och sitt sympatiska 
uppträdande. Tidningar skrev att han hade 
den hårdaste punchen och den bästa hö-
gern i USA och att han var lika bra eller 
bättre än andra titelaspiranter.

En skada i tummen gjorde att von Porat 
fick sluta att boxas och han återvände 
till Norge. Där gick han igenom Gym-
nastikhögskolan och öppnade sedan ett 
boxningsinstitut i Oslo. Dit lär kusinen 
Veras man, godsägare Gabriel Påhlman 
– Stiernsparre på Ågården i Lidköping ha 
kommit för att lära sig boxas; det påstods 
elakt att han behövde det för att bättre 
kunna försvara de strejkbrytare han an-
ställt.
                                           Tore Hartung

Otto von Porat, som tävlade för Norge, tog guld i 
tungviktsboxning vid OS i Paris 1924.
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Stort idrottsintresse i 
bygden när Ik friskopojkarna bildades

”Sammanträde med intresserade för 
bildandet av en idrottsklubb hölls i 
Remmene småskola den 5 april 1931. 
Till ordförande för dagen valdes un-
dertecknad. Efter en stunds diskussion, 
voro samtliga närvarande, cirka ett 10 
tal, med på att bilda en idrottsklubb 
under namnet Frisko.”

De raderna i den allra första protokolisbo-
ken markerar att det är vid denna tidpunkt 
som dagens Idrottsklubb Friscopojkarna 
bildades.

Bakgrunden till bildandet av en idrotts-
förening i Remmene var att det i bygden 
fanns ett stort idrottsintresse men ännu 
ingen idrottsklubb. Runt omkring hade 
vid denna tid idrottsföreningar bildats, 
vilket de som tog initiativet i Remmene 
hade sett. Föreningsliv i övrigt var hel-
ler inte någonting främmande. Den nya 
idrottsklubben bildades exempelvis av 
medlemmar i den lokala NTO föreningen 
logen Friska Vindar.

Fotboll och friidrott eller allmän idrott 
som man mestadels sade låg närmast 
hjärtat för dem som tog initiativet till bil-
dandet av Frisko. Vid det första samman-
trädet bildades nämligen dels en fotbolls-
sektion, bestående av Gustav Andreasson 
och Georg Johansson och dels en sektion 
för allmän idrott, nämligen Brynolf Pet-
tersson och Bertil Carlsson. Dessa fyra 
ingick också med funktioner i anslutning 
till den allra första styrelsen.

En lagbild från tidigt 30-tal på Ängslätt. Målnäten som syns i bakom spelarna var gjorda av gamla 
fiskenät. 
Bakre raden fr v: Yngve Hermansson, Hägnan, Eskil Andersson, Tåbol Tarsled, Svens Aronsson, Bråt-
tensby, Tage Kämpe, Katebo och Ingvar Carlsson, Klockaregården Tarsled.
Främre raden fe v: Bertil Carlsson, Klockaregården Tarsled, Brynolf Pettersson, Backgården Tarsled, 
målvakten Tore Frost, Åsen, och bakom honom Erik Stjernstrand,Remmene samt Torsten Andersson 
och Olle Andersson, båda Holmen Tarsled.

För IK Friscopojkarna har alltid fotboll 
varit den ledande sporten, men klubben 
har även haft bordtennis, skidor och bandy 
på programmet. Herrfotbollen har mesta-
dels spelats i div. 6 med något avbrott fir 
div. 5-spel men har ej lyckats spela i den 
högre div. någon längre tid. Nuvarande 
säsong spelas i div. 6.
Damfotbollen har under åren pendlat 
mellan div. 3 och div. 4 men gjorde 1999 

ett försök i div. 2 då det blev sista plats. 
Nuvarande säsong spelas i div. 3, laget är 
även Herrljunga Kommuns enda damlag.

Ungdomsfotbollen har under åren varierat 
p.g.a. olika åldersgrupper. För närvarande 
bedrivs ett samarbete inom ungdomsfot-
bollen med Herrljunga SK FK.

    artiklarna om Ik friscopojkarna, 
    Herrljunga, på sidorna 8-11 är 
    hämtade ur vidstående jubileums- 
    skrift som sammanställts av 
    Stig Bertilsson och Henrik mabäcker
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”frost brothers”
Sommaren 1951 kunde man se i pressen 
att bröderna Alf och Allan Frost skulle gå 
över till allsvenska IF Elfsborg. Så blev 
det emellertid slutligen inte. Övergången 
kom att stupa på resorna till Borås. Allan 
bodde vid den här tiden i Göteborg och 
Alf i Remmene. Bröderna provspelade 
även för GAIS, men valde till slut att nob-
ba även det anbudet.

från tåbol och ängslätt till 
katebo med fotbollsplaner

IK Friscopojkarna har spelat fotboll på ett 
par platser, innan man invigde den nuva-
rande idrottsplatsen Katebo 1939.

Klubbens första plan var belägen i Tåbol, 
Tarsled för att sedan flytta till Remmene 

Skjutfält där man spelade på en avbränd 
ljunghed, som gick under namnet Ängs-
lättssvallen. Sedan har idrottsplatsen Ka-
tebo byggts om i olika etapper, idag finns 
två 11-mannaplaner och en 7-mannaplan 
samt ett fint klubbhus.

En bild från invigningen av den nya fotbollsplanen på Katebo 1937. Gästande Holmalunds IF och hem-
malaget broderligt förenade efter matchen som slutade med seger för gästerna. Hemmaspelarna står 
baktill på bilden medan gästerna syns i förgrunden i randiga tröjor. Av hemmaspelarna känns igen i bakre 
raden fr v Tore Frost (i militärkläder!), Åsen, Arne Rembeck, Venavalla, Allan Carlsson, Klockaregården 
Tarsled, Evert Hermansson, Hägnan, Stig Frost, Åsen, okänd man I hatt, Clifford Paulsson, Remmene, 
(okänd i bakgrunden) samt Sten Frost, Åsen. Friscospelare i raden framför är fr v Erik Welin, Venavalla 
(något skymd), Gustav Larsson, Gustavsberg, målvakten Åke Ljungberg, Remmene, Gösta Fagersson, 
Venavalla, John Karlsson, Remmene.

Besök av Ingo blev höjdpunkt för 
populära katebo festplats

Ekonomiska och sociala skäl låg bakom 
att man redan tidigt inom den nybildade 
idrottsföreningen funderade över möjlig-
heterna att anlägga en festplats i bygden. 
Att en välskött dansbana och festplats 
skulle kunna ge ett ekonomiskt överskott 
ansåg man. Att en festplats också skulle 
bli en samlande plats, framför allt för de 

yngre i bygden, var också väsentligt.

Katebo festplats kom också att under 
många år infria de förväntningar som 
fanns. Festplatsen och dansbanan blev 
ett begrepp inte bara i Remmene utan i 
vida kretsar, framför allt under 1940- och 
50-talen.

Efter framträ-
dandet på Katebo 
fick Lars Larsson 
en pratstund med 
den celebre besö-
karen, framgick 
det i Skaraborgs 
Läns Tidning
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försiktighet med utgifterna gav klubben god ekonomi
Även om klubbens ekonomi mera be-
skrivs i termer av ”god” än ”knaper”  när 
1950-talet gjort sitt intåg så innebär det 
inte att klubben eller styrelsen börjar fö-
reta några större utsvävningar utan det är 
tydligt att varje utgift, stor som liten, prö-
vas noggrant.

Tränare skulle anställas
En del orosmoln förekom i föreningen vid 
den här tiden. Ett hängde samman med att 
tränare nu skulle anställas. Göteborgaren 
Tage Dahlqvist hade svarat på annons 
som varit inför i Göteborgsposten och 
Borås Tidning. Av ekonomiska skäl skul-
le han leda träningen enbart en gång per 
vecka, på torsdagar. Ett kontrakt upprätta-
des men ”någon anställning i ordets rätta 
bemärkelse” av tränare Dahlqvist blev det 
inte. Han hade enligt årsberättelsen dragit 
sig för det eftersom under samma tid ”fö-
rekom en del schismer inom klubben”. 
   Under sommaren hade det dock, efter 
vad som beskrevs som oegentligheter 
inom klubben, förevarit ett möte mellan 
spelarna och styrelsen där situationen i 
klubben diskuterades. Ordföranden Lars 
Larsson avslutade med att tacka för ”det 
goda resultat som uppnåtts”.
   Särskilt framgångsrikt blev heller inte 
fotbollsåret. Klubben hade flyttats ned 
från Elitserien till till Västra Älvsborgs-
serien och parkerade fyra från slutet efter 
höstomgången. B-laget spelade i Herri-
jungaserien och låg vid samma tidpunkt 
näst sist.
   Tränare Dahlqvist gick året därpå till 
Färjenäs IF. Efter sig lämnade han en 
skuld på 50 kronor som Frisco försökte få 
den nya klubben att betala. IK Friscopojkarnas första tränarkontrakt, i form av en ”Förbindelse”, skrevs 1952 med Tage Dahlqvist, 

Göteborg. Kontraktet blev aldrig undertecknat och Dahlqvbist stannade bara ett år.

framgångar genom åren för damfotbollen
När damfotbollen på allvar fick fäste i 
Sverige under andra delaen av 1960-talet 
så kom frågan om en damfotbollssektion 
också upp i Friscopojkarna. Det visade 
sig att det fanns ett intresse och sektionen 
IK Frisco Dam bildades 1969.
   Det hela började annars under sommaren 
1967. Tjejer som var medlemmar i fören-
ingen eller på annat sätt hade anknytning 
till föreningen spelade då en match mot 
Eggvena GDV. Året därpå blev det en 
match mot ett ”gubblag” samt några fler 
träningsmatcher. Det gav mersmak. När 
Göran Knutsson frågade om tjejerna ville 
börja träna fotboll så visade sig intresset 
vara stort.

Damlaget i samband med en av de första seriematcherna 1969.
Bakre raden fr.v.: Monica Max-Knutsson, Marita Karlsson, Berit Pettersson, Inger Frost, Maj 
Jarl, Marianne Svanberg, Inga-Lill Svanberg och Britt-Marie Frost.
Främre raden: Marita Bergström, Lena Bertilsson, Birgitta Larsson, Ann-Britt Lundin, Asta 
Håkansson och Ingrid Bergström.
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frisco-cupen är en folk- och fotbollsfest

A-damlaget spelade 1999 i div. II. 
Bakre raden fr.v.: Lagledare Susanne Sandblom, Linda Johansson, Åsa Wellander, Madelene 
Dahlqvist,Monika Petersson, Irene Johansson och tränare Dario Dzananovic.
Främre raden: Annie Holmstrand, Louise Berggren, Linda Börjesson, Camilla Petersson, 
Anna Knutsson, Chistina Jonsson, Ann-Christine Davidsson och Karolina Snygg

Att det blev en gratisplats i div. II för friscodamerna 1999 
uppmärksammades i lokalpressen

En riktig folk-, fotbolls- och ungdomsfest 
är Frisco-Cupen som första gången an-
ordnades 1979. Klubbens ungdomsledare 
tyckte att det fanns underlag för en för-
sommarturnering för de unga. Detta har 
visat sig helt riktigt och cupen har med 
åren blivit en succé. Cupen återkommer 
nu varje år och som mest har mer än 150 
lag deltagit.

Göran Andersson, Per-Allan Pettersson 
och Bosse Petersson drog igång det hela 
1979. 24 lag kom till spel det första året. 
Man hade räknat med flera, men kunde nu 
koncentrera matcherna till en dag, sönda-
gen den 1 juli. Lagen bytte om i militärtält 
som hemmaklubbens ledare och spelare 
hjälpts åt med att sätta upp.

Över 100-strecket
Det första årets 24 lag följdes av en ökning 
så att man varje år fram till 1995 hade 70-
85 deltagande lag i spel. 1985 gick man 
över 100-strecket med 105 deltagande 
lag. Rekordantalet är från 1997 med 153 
lag. I år (2009) deltog 107 lag.

Frisco-Cupen är en verklig familjefest

Den här P10-upplagan försvarade friscofärgerna i cupen 1991. 
Bakre raden fr.v.: Ledaren Ivan Johansson, Mikael Johansson, 
Jonas Johansson, Björn Johansson, Andreasson Bertilsson 
och ledaren Sture Jacobsson. Främre raden: David Frodelius, 
Kavhe Ashegh, Henrik Holmstrand och Timmi Jofur
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103 OS-cyklister från Sverige under 100 år (1908-2008)
Av Tommy Wahlsten

Av 103 svenska cyklister som varit med 
i OS under 100 år kommer 15 från Väs-
tergötland
Här en artikel som belyser de svenska 
OS-insatserna:

Andrew Hansson (*1), från Göteborgs 
VK, var den förste och han tjuvstartade 
i extra-OS 1906 där han gjorde tre star-
ter och faktiskt placerade sig så bra som 
fyra på 1000 meter. I London två år sena-
re gick det inte så bra trots att han gjorde 
fem starter i grenarna 100 km, 20 km, 660 
yards, 1000 m och tandem 2000 m (ihop 
med Gustaf Westerberg (*2)). I tävling-
en över 10 mil kördes försök i två heat där 
Andrew vann det ena och Gustaf kom trea 
i det andra. Försöken kördes två dagar 
före finalen och där räckte inte svenskar-
nas ork utan de fick båda bryta. Andrew 
är därmed den svensk som har gjort flest 
OS-starter tillsammans med Gösta ”Fåg-
lum” Pettersson som också gjorde åtta 
starter på sina tre OS 1960-68. 

Flest OS (ensam om fyra) har dock Mi-
chel Lafis som var med 1988-2000 och 
gjorde fem tävlingsstarter. Ragnar Malm, 
Jan ”Vartofta” Karlsson, Michael ”Rod-
darn” Andersson, Glenn Magnusson och 
Susanne Ljungskog har liksom 
Gösta ”Fåglum” varit med på tre 
olika OS.

Totalt har 91 manliga och 12 
kvinnliga cyklister deltagit i OS.
Flest deltagare hade vi på hemmap-
lan 1912 med tolv cyklister och se-
dan kommer Helsingfors 1952 och 
Los Angeles 1984 med elva per OS.  
I år hade vi med åtta åkare varav 
tre, Emma Johansson, Sara Musto-
nen och mountainbike-åkaren Emil 
Lindgren var debutanter.

Under de 100 åren har endast sju 
svenska cyklister tagit individuell 
OS-medalj.  Sammanlagt har de 
gjort 134 individuella starter un-
der de 23 olympiska spel som vi 
hunnit med åren 1908-2008. Det 
skulle egentligen ha varit 26 om 
inte krigsåren 1916, 1940 och 1944 
kommit emellan.

Här de exklusiva sju som tagit 
medalj individuellt  i kronologisk 
ordning:
Harry Stenqvist (*3), CK Uni i 
Uppsala - vann landsvägstävlingen 

1920 i Antwerpen.
Gösta Carlsson (*4), SK Fyrishof i Upp-
sala - kom trea på landsväg 1928 i Amster-
dam.
Bernhard Britz (*5), IFK Enskede - kom 
trea på landsväg 1932 i Los Angeles. 
Gösta ”Fåglum” Pettersson, Vårgårda CK 
- kom trea på linjeloppet 1968 i Mexico 
City.
Bernt Johansson, Mariestadcyklisten (*6) 
– vann linjeloppet 1976 i Montreal.
Emma Johansson, Härnösands CK - kom 
tvåa på linjeloppet 2008 i Peking.
Gustav Larsson, Skoghalls CK - kom tvåa 
i tempoloppet 2008 i Peking.

Medaljer i lagtävling och lagtempo
De tre först nämnda i föregående upp-
ställning har också medaljer i lagtävlingar 
där individuell tider lagts samman - Gösta 
har i lagtempo där hela laget (4 st) startar 
samtidigt..

Fem gånger i rad (1912-1932) tog Sveri-
ge medalj i lagtävling där resultaten i det 
individuella loppet lades ihop.1912 (och 
1920) räknades de fyra bästa och i Stock-
holms-OS fick Sverige lagguldet på den 
sammanlagda tiden 44 timmar, 35 minuter 
och 33,6 sekunder. Var och en av de fyra 

(*7), Erik Friborg (7:a), Ragnar Malm 
(8:a), Axel Persson (9:a) och Algot Lönn 
(10:a) hade då kört vardera 31,5 mil. 

Tillsammans med Harry Stenqvist och 
Bernt Johansson hör de fyra därmed till 
en annan exklusiv skara av sex cykelåkare 
som tagit guld i OS för Sverige.

1936 gick det inte så bra för de svenske 
i det första riktiga olympiska linjeloppet 
och vad som egentligen hände belyses i 
en separat artikel. Placeringarna för Sve-
rige i lagtävlingen 1948-56 blev 5-4-5. 
Från och med 1960 kördes lagtempo med 
fyra i laget och där har Sverige tagit med-
alj 1964 (brons),1968 (silver) och 1988 
(brons). 
När Emma och Gustav nu tog medalj var 
det alltså 20 år sedan Michel Lafis, Björn 
Johansson, Jan Karlsson och Anders Jarl 
tog Sveriges senaste medalj(er) i cykel. 
Här passar det också att nämna respektive 
”fjärdeman” i lagtempolagen 1964, Sven 
Hamrin,och 1968, Thomas Pettersson-
Fåglum. De övriga tre, Gösta, Sture och 
Erik, kan kommenteras nedan.

Mer än en medalj
Sammanlagt har 26 cyklister (varav 19 

”endast” i lagsammanhang) ta-
git OS-medalj och ”poängbäst” 
(*8) är nämnde Ragnar ”Ragge” 
Malm som fick en medalj av varje 
valör i de tre lagtävlingarna 1912-
24. Gösta ”Fåglum” har också 
sammanlagt tre medaljer (silver 68 
+ två brons 64 + 68) men blir po-
ängmässigt (3-2-1) slagen av Axel 
Persson (1912 + 20) och Harry 
Stenqvist som båda har ett guld 
och ett silver (båda 1920). Sture 
(*9) och Erik Fåglum har vardera 
ett silver och ett brons (1968 resp. 
64). Gösta Carlsson (1928) och 
Bernhard Britz (1932) har varde-
ra två brons och tillsammans bildar 
de här nämnda en annan exklusiv 
skara – åtta åkare som har mer än 
en medalj.

Kuriosa
Förutom ”föråkarna” och tandem-
paret Andrew Hansson och Gustaf 
Westerberg så har ytterligare tre 
cyklister prövat på banåkning i OS. 
Jonas Persson (*10) från SK Fyris-
hof gjorde det 1936 (1000 m - 17:e 
plats), nye SOF-medlemmen Jupp 
Ripfel, CK Falken, 1968 (1000 m 

Harry Snell tävlade för IK Ymer, Borås, deltog i OS 
1948. Han tog VM-guld i landsvägsloppet i Holland 
samma år.
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- 22:a) och Gösta ”Fåglum” Pettersson 
samma år (4 km förföljelselopp – 17:e).  
I disciplinen 4 km förföljelselopp för lag 
har Sverige ställt upp två gånger i  OS, 
1952 och 1968 (”bröderna Fåglum”) men 
båda gånger blev det respass i försöken.

1984 var första gången damer fick vara 
med och trampa och Sverige ställde upp 
med Kristina Ranudd (15:e), Tuulikki 
Jahre (*11) (16:e), Marianne Berglund 
(25:e) och Paula Wester (35:e) i enda gre-
nen då, linjelopp. Bästa placeringar innan 
Emmas silver hade Marie Höljer 1988 
och 1992 då hon kom 7:a resp. 9:a. I tem-
polopp, som tillkom 1996, har Susanne 
Ljungskog den bästa placeringen – 10:a 
som hon blev i år. Herrarnas tempolopp 
gjorde reentré 1996 (t.o.m. 1932 kördes 
landsvägsloppen med enskild start) och 
bästa svenska placering innan Gustavs 
andraplats hade Martin Rittsel som kom 

   Födelsedatum Avliden Ålder Klubb i OS

   1 Johansson Nils 19200416 990629   79 IK Ymer Borås

   2 Snell Harry 19161007 850508   68 IK Ymer Borås

   3 Pettersson Gösta 19401123 Fåglums CK

   3 Pettersson Gösta Vårgårda CK

   3 Pettersson Gösta Vårgårda CK

   4 Pettersson (Fåglum) Sture 19420930 830620   40 Vårgårda CK

   4 Pettersson (Fåglum) Sture Vårgårda CK

   5 Pettersson (Fåglum) Erik 19440404 Vårgårda CK

   5 Pettersson (Fåglum) Erik Vårgårda CK

   6 Pettersson (Fåglum) Tomas 19470515 Vårgårda CK

   7 Fagerlund Lennart 19520402 Tidaholms CA

   8 Johansson Bernt 19530418 Tidaholms CA

   8 Johansson Bernt Mariestadscyklisterna

   9 Jonsson Peter 19580412 IK Ymer Borås

 10 Gustafsson Mats 19571023 IK Ymer Borås

 11 Karlsson Håkan 19580730 IK Ymer Borås

 12 Scheler Bernt 19551025 IK Ymer Borås

 13 Karlsson Jan 19660208 Falköpings CK

 13 Karlsson Jan Falköpings CK

 13 Karlsson Jan Falköpings CK

 14 Magnusson Glenn Skara CK

 15 Kessiakoff Fredrik Götene CK

på 30:e plats 2000 i Sydney. 

Av de fyra MTB-åkarna är Fredrik Kes-
siakoffs 12:e-placering 2004 den främsta 
hittills.

Klubbar med flest cyklister i OS
Upsala CK (stavas med ett p) är den cy-
kelklubb som haft flest representanter i 
OS – åtta åkare. IK Ymer från Borås och 
Örebrocyklisterna  kommer närmast med 
sex cyklister vardera  

Fotnoter:
(*1) 1882-1964 (*2) 1884-1955  (*3) 
1893-1968 (*4) 1906-1992  (*5) 1906-
1935 
(*6) När Bernt tog OS-guld represente-
rade han Mariestadcyklisten (utan s i mit-
ten).
(*7) Erik Friborg, 1893-1968, Ragnar 
Malm, 1893-1959, Axel Persson, 1888-

1955, Algot Lönn 1887-1953 (*8) ett an-
nat sätt att räkna medaljpoäng, där man 
delar lagguldets värde på antal lagmed-
lemmar, ger följande bästalista: Harry 
Stenqvist 3,5, Bernt Johansson 3, Gustav 
Larsson och Emma Johansson 2 vardera 
samt Gösta ”Fåglum” 1,75. (*9) 1942-
1983  (*10) 1913-1986 (*11) Tuulikki 
tävlade för under OS 1984 för Frölunda 
CK, Göteborg (V.Frölunda) och inte för 
någon klubb i Limmared. Hon bodde dä-
remot i Limmared då. 

Källor: SOK:s hemsida, OS-Historia & 
Statistik av Sune Sylvén och Ove Karls-
son  samt Sven ”Svängis” Johanssons 
memoarbok Hjulminnen från 1957. Dess-
utom tfn-samtal med Tuulikki Jahre, cy-
kelexperten Thure Petersson samt Bernt 
Johansson.

VÄSTGÖTACYKLISTER I OS
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Jubilerande Westgötaolympier
På nästa sida finns en artikel om Petrus 
Kastenman som nyligen fyllt 85 år.  I 
höst jubilerar också några andra olym-
pier med anknytning till vårt område 
inom Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skap. Här följer kommande jubilarer 
med lite OS-fakta.

13 okt: Lars-Åke Lindqvist i Sanda-
red fyller 50. Han var roddare i Öresjö 
SS, Borås, när han kom med till OS i 
Los Angeles 1984 för att ro i fyran utan 
styrman. Den svenska båten där även 
klubbkamraterna Anders Wilgotsson och 
Anders Larsson tillsammans med Hans 
Svensson (Falkenbergs RK) fanns med 
kom 6:a, fyra sekunder efter trean från 
Danmark som man dock slagit i ett tidi-
gare heat.

8 nov: Hans Antonsson på Ingarö fyl-
ler 75. Han tävlade under våren 1960 för 
Vänersborgs BK men i september, när 
mellanviktsklassen i brottningens fria 
stil avgjordes i Rom, representerade han 
Uddevalla IS. Av 17 startande i klassen 
erövrade Hans brons efter följande fem 
kamper: Viljo Punkari, Finland, fallseger, 
Mansour Mahdizadet (kallad Savad i OS-
boken -60), Iran, poängförlust, Madho 
Singh, Indien, poängvinst, Fred Thomaz, 
Nya Zeeland, fallseger och oavgjort mot 
Giorgi Skhirt’ladze, Sovjet som tog silv-
ret efter vinst på vågen där Hasse var 
halvtannat hekto tyngre. Segraren Hasan 
Güngör, Turkiet, brottades f.ö. varken 
mot tvåan Giorgi eller mot Hans.

25 nov: Göran Bengtsson i Skene fyl-
ler 60. Göran, som tävlade för IK Ymer i 
Borås, var med i maratonloppet i Montreal 
1976 där han kom 14:e på tiden 2.17.39,6 
i ett lopp som hade 67 startande. I ett stri-
lande regn drog Göran upp farten och var 
i ledning efter 10 km på 30.48.
Han var bland de nio främsta vid 15 km 
men vid 25 km hade han fått släppa 44 
sekunder till blivande segraren Waldemar 
Cierpinski, DDR, som vann på 2.09,55.

29 nov: Åke Hultberg i Svalöv fyller 60. 
Han tävlade i banhoppning för Borås FRK 
när han tillsammans med hästen El-vis 
var med i München 1972. Av 56 startande 
gick Åke vidare till finalhoppningen som 
delad 13:e av 20. I finalhoppningen hade 
Åke åtta fel i första och avbröt sedan i den 
andra och slutplaceringen blev 17:e.

8 dec: Thomas Johnsson i Skövde fyller 
60. Thomas simmade bröstsim för Skövde 
SS när han var med i Mexico City 1968.  

Han kom 18:e på 100 (1.10,0 i försök  och 
1.10,9 i semi)  och 16:e (av 36 startande) 
på 200 (2.38,0). Guldet vanns av Mc Ken-
zie, USA, (1.07,7) resp. Munoz, Mexiko 
(2.28,7). Thomas simmade sedan också 
bröstsim i medleylagkappen 4x100 m 
som kom 15:e (4.12,2.). Hans Tegeback 
1.06,7, Thomas 1.11.9, Bo Westergren 
59,5 och Lester Eriksson 54,1 ingick i la-
get som var sex sekunder sena för att nå 
till final.

18 dec: Sten Erickson i Åkersberga fyl-
ler 80. Sten tävlade för IF Elfsborg i Borås 
när han var med i trestegshoppning i Rom 
1960. Han klarade kvalgränsen och gick 

som sjunde man till final på 15.76 (kval-
gräns 15.50) och väl där hoppade han 
15.49 och som då räckte till plats 11 av 15 
i final – sammanlagt startade 39 st. Jozef 
Szmidt, Polen, vann på 16,81. Nämnas 
kan att Sten slog dubble guldmedaljören 
(52 och 56), Ahdemar da Silva, Brasilien, 
som kom 14:e (15.07).

Tidigare under året har följande 
jubilerat:
9 februari: Sören Claeson i Lidköping 
fyllde 50. Han brottades för Lidköpings 
AS när han var med i tre OS, 1980 i 
Moskva, 1984 i Los Angeles och 1988 
i Seoul. 1984 tog han brons i grekisk-
romersk stil lätt mellanvikt (-82 kg) efter 
vinst mot Chandler, USA, med 4-0, Klaus 
Mysen, Norge, via jurybeslut, El-Ashram, 
Egypten, 3-0, Santerre, Kanada, 11-4 för 
att förlora i gruppfinal mot blivande guld-
medaljören Ion Draica, Rumänien, som 
vann med 10-0. I bronsmatchen slog Sö-
ren jugoslaven Petkovic med 5-2. 1980 
brottades Sören i fristsil -82 kg och 1988 
i grekisk-romersk lätta tungvikten (-100 
kg) men båda gångerna blev han oplace-
rad eller om man så vill 10:a i Moskva 
och delad 9:a i Seoul. 

14 februari: Wivianne Bergh (nu Frei-
vald) och boendes i Trollhättan fyllde 
70. Hon representerade Göteborgs Kvinn-
liga IK när hon i Rom 1960 kastade dis-
kus. 47,02 i kvalet räckte till finalplats och 
där blev Wivianne 12:a på 43,96. Nina 
Ponomareva, Sovjet, vann på 55,10 och 
det var 12 tjejer som ej klarade kvalgrän-
sen 47,00 m. Wivianne har visserligen 
inte tävlat för någon Westgötaklubb men 
eftersom hon numera bor i vårt område 
platsar hon i denna uppställning.

4 juli: Lennart Samuelsson i Borlänge 
fyllde 85. Lennart från IF Elfsborg, som 
även tog VM-silver 1950, spelade höger-
back i fotbollslandslaget som i OS 1952 i 
Helsingfors tog brons. Sverige vann mot 
Norge (4-1 i Tammerfors) och Österrike 
(3-1) innan Ungern blev för svåra i semi-
finalen, 0-6. Match om bronset vanns mot 
Tyskland med 2-0. 

Göran Bengtsson, Skene, tävlade för IK Ymer i 
Borås. Han deltog i maraton vid OS i Montreal 
1976.

Sten Ericksson, som tävlade för IF Elfsborg, deltog 
i tresteg vid OS i Rom 1960. 
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petrus kastenman – guldmedaljören som nu fyllt 85
Petrus Kastenman från Skövde, 
men sedan några år boendes i 
Stenstorp, fyllde 85 nu i augusti 
och vi vill här uppmärksamma 
hans karriär som gav Sverige en 
gulmedalj i de olympiska ryttar-
tävlingarna i Stockholm 1956.  Vi 
väljer här att citera texten från 
boken Wästgöten i OS,  samman-
ställd av Harald Jakobsson och 
utgiven av Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskap 1990. 

Regnet räddade guldet för ovän-
tad medaljör

1. Ovanligt hårda karantänbestäm-
melser i Australien.

2. Ovanligt mycket regn i Stock-
holmstrakten sommaren 1956.

Detta är, förmodligen, två orsaker till att 
Petrus Kastenman från Skövde idag har 
en olympisk guldmedalj i sin prissam-
ling. Den tredje orsaken, den starkaste, är 
förstås Petrus själv och hans tränare Olof 
Stahre.

Jo, det var faktiskt så att det genomfördes 
ett OS i Stockholm så sent som på fem-
tiotalet. Ryttartävlingarna kunde inte ge-
nomföras i OS-staden Melbourne därför 
att karantäntiden för hästar var hela sex 
månader, vilket skulle medfört oerhörda 
kostnader för européernas deltagande. 
Då föll blickarna på Stockholm eftersom 
Sverige var en framgångsrik ryttarnation.

Spelens upptakt skedde under pompa och 
ståt, och med drottningen av England som 
celebraste gästen. Vädret var ypperligt 
med sol och värme. Sålunda var Järva-
fältet en stenhård plan av lera och frans-
män och britter vädrade ett otal medaljer. 
Men några dagar före fälttävlan, där Pet-
rus skulle deltaga, kom regnet och under 
några dagar föll mellan 200 och 300 mm 
– ett skyfall som även pågick under invig-
ningen på Olympiastadion

För Petrus blev därför tävlingen helt an-
norlunda än vad som var tänkt. Efter 
steeplechase på Ulriksdal återstod 15 km 
distans, 8 km terräng och 2 km galopp. 
Då fick Petrus instruktioner av sin tränare 
Olof Stahre: - ”Laget är spräckt! Rid för 
seger! Det är en ryss som leder och så 
sakta som han rider kan inte du rida! Stå 
på benen! Den här chansen får du aldrig 
mer!

”Jag hade en stark häst (Illuster) det skall 
erkännas och eftersom väglaget blev som 
det blev och ingen vågade rida för fullt så 
bestämde jag mig för att chansa. Jag var 
ju från början programmerad att göra mitt 
för laget och ingen hade sett en vinnare i 
mig.”

Det har sagts, och sägs fortfarande i en 
del kretsar, att Petrus är vår mest ovänta-
de OS-guldmedaljör hittills ( kanske med 
konkurrens av Bernt Johansson i Mont-
real 1976/denna redaktions anm.).

Petrus föddes 1924 i Bälinge utanför Ny-
köping. Han ”snodde värvning” vid K1 i 
Stockholm när kriget kom eftersom det 
fanns så få andra arbetstillfällen. 1949 
kom han till K3 i Skövde och tävlandet 
blev en naturlig del både i det yrkesverk-
samma och det civila livet.

”Allt i det militära livet är ju ett slags täv-
ling och det faktum har jag haft nytta av 
under hela mitt liv. Det är bra för nerverna 
helt enkelt.”

I början av sin karriär deltog han i dressyr 
och hoppning och han har ett flertal rege-
mentsmästerskap i ett flertal grenar. Något 
armémästerskap eller svenskt mästerskap 
har det dock aldrig blivit. Det kanske inte 
är så underligt när konkurrensen inom 
ridsporten på den tiden var mördande – ett 
konkurrenskoppel som toppades av bland 
andra den legendariske Henri St Cyr. 

1954 blev Olof Stahre (se nedan) tränare 
för Petrus och Petrus gör ingen hemlig-
het i att han beundrade och såg upp till 
honom. Det blev bara ett OS för Petrus, 
men vilket OS. Som pensionär sysslar han 

fortfarande med hästar på gården 
Ljuslingsbacken i Borgunda, en bit 
utanför Skövde, och han fungerar 
också som tränare. 

Om Olof Stahre kan man i ovan 
nämnda bok läsa bl.a. följande:

Duktig allroundryttare tog lag-guld 
i Helsingfors

Olof Stahre föddes 19 april 1909 i 
Lerum och deltog i två olympiska 
spel. I London 1948 blev det silver 
i lagtävlingen i ryttarnas fälttävlan 

medan det blev medalj av ädlaste valör i 
samma gren i Helsingfors 1952.

Redan innan OS i London 1948 hade Olof 
visat sin kunnighet. Under våren 1941-45 
visade sig Olof vara Sveriges främste all-
roundryttare. Tillsammans med hästen 
Sabe vann han under de åren åtta stora 
tävlingar i fältritt. Ekipaget segrade även 
i hoppning, terrängritt och tog pris i dres-
syrtävlan. 

Det var ingalunda Sabe som var med i 
London-OS  för hästen hade gjort sitt 
sista tävlingsår 1946. Det blev istället 
hästen Komet som blev Olofs gunstling 
1948 och 1952. Olof startade sin militära 
bana i Sollefteå och via Linköping kom 
han som kapten till Kungliga Göta Träng-
regemente i Skövde i mitten av 40-talet. 
Det visade sig snart att Olof var den store 
taktikern – en man som hade en sällsynt 
god förmåga att planera både på kort och 
lång sikt. 

Efter guldmedaljen i Helsingfors tillsam-
mans med lagkamraterna Hans von Blix-
ten Finecke och Folke Frölén, slutade Olof 
att tävla. Han blev istället ledare för fält-
tävlansryttarna i Sverige och det gav som 
bekant resultat i OS i Stockholm 1956, då 
Petrus Kastenman tog det svenska guldet. 
Att de båda fann varandra är ostridigt och 
Petrus tog även över som tränare efter 
Olof och förde ”Stahreskolan” vidare.
Efter OS i Stockholm drog sig Olof till-
baka och verkade sedan civilt i Halmstad, 
Kalmar och Landskrona.

Olof Stahre avled den 7 mars 1988 i 
Blentarp i Skåne (inte 1987 som det står i 
nämnda bok/red.anm.)

Petrus Kastenman studerar här Olympisk historia i samband med 
sin 85-årsdag i augusti.                                   Foto Tommy Wahlsten
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minnen från ett hörne på tÅN
Gunnar Thorstensson, Åkersberg, Rack-
eby, var en engagerad berättare om hem-
bygd och historia. I flera år skrev han ner 
minnen från förr i form av små berättelser 
och en del av dessa gav han sina barn i 
julklapp. Här följer en som bl a handlar 
om ”spontanfotboll på Tån”.

Minnen från ett hörne på TÅN
Ett hörne på Tån? –en förklaring-, Tån 
utgör ett stycke hagmark i Skalunda by. 
Nordost om Skalunda kyrka, dels Stom-
mens ägor, hagmarken där Skalunda Hög 
ligger, dels mitt föräldrahems hagmark 
samt den smala remsan mellan vägen och 
kyrkan som i dagligt tal kallas för ”Skån-
ska trädgården”,  plus affärstomten där 
socknens fattigstuga var belägen 
före 1937. Namnet ”Skånska träd-
gården” tillkom på följande sätt: 
Gustav Karlsson på Tomten i Ska-
lunda kom från Skåne. Han blev 
en betydande man inom socknen 
och benämndes ofta som ”skå-
ningen”. Han skötte de kommu-
nala uppdragen med säker hand 
och styrde och ställde med det 
mesta i socknen. På hans förslag 
planterades två rader med lindar 
utanför kyrkmuren. Därav kom 
namnet ”Skånska trädgården”. 
En av lindarna avverkades på 80-
talet, den andra lindraden finns 
ännu kvar. Skalunda handelsbod 
byggdes 1937 där den tidigare 
fattigstugan legat. Landsvägsli-
den mot Rackebyhållet benämns 
i gamla handlingar som ”tåliden”. 
Hagen öster om vägen tillhörde, 
och tillhör alltjämt, mitt föräld-
rahem ”Böjninga” eller gårdens 
riktiga namn som är Skattegår-
den. Norra hörnet på TÅN, där ett 
hus byggdes i mitten av 40-talet, 
bebos nu av familjen Wilenius. I 
storlek med den nuvarande tomten 
var marken uppodlad någon gång 
på 1800-talet. Här syntes spår av 
odling i form av tegar. Efter att 
min far kom till ”Böjninga” 1926 har ej 
någon odling skett.

Mina tidigaste minnen från platsen är från 
mitten av 30-talet då Herman Anderberg 
från Rackeby kom med sin såg och såga-
de åt Skalundabönderna. Jag tror att redan 
då fanns en el-ledning med en stolpe som 
stod där huset nu står. 
På denna plats samlades alla pojkar i Ska-
lunda och spelade fotboll på tisdag- och 
torsdagkvällar. Jag tror det började 1939-
40. Tidigare hade denna ädla sport hållit 

till på Stommen, på ”Häsavallen”, som 
dels lutade betänkligt men så var det en 
och annan hö- eller halmhäs som stod i 
vägen. 
Måtten på plan var ju minimala, kanske 
60 x 20 meter, men någorlunda jämn 
mark. Det största hindret var el-stolpen 
som stod placerad cirka 10 meter framför 
det ena målet. Ibland var stolpen till god 
hjälp som mittback. Rackeby IK hade ju 
etablerat fotbollslag som spelade serie-
spel. En av deras backar, Gösta Larsson, 
gjorde vid ett tillfälle en s k ”superinsats” 
och blev hyllad därefter. Till följd av detta 
döpte vi våran ”mittstolpe” till GÖSTA. 
Det är svårt att plocka fram några speci-
ella minnen från våra ”matcher” på tåhör-

net. Det var pojkar från 12-årsåldern till 
gamlingar mellan 30 och 40 år. De som 
höll till där var vi som bodde uppe i byn, 
jag och mina bröder, Arvid och Tage Wal-
lén, Assar, Olle i Boa, Rune Alm, Rune 
Nylander och Alf Hellberg. Ibland var de 
gamla pöjka med, Gustav i Kvarna, Sven 
på Stommen, Harry i Håkansgården, Jens 
Ahlen m fl. Under krigsåren då ett tiotal 
luftbevakare var förlagda vid Skalunda 
hög, ville flera av dom vara med och ha 
kul med oss. Kvaliteten på spelarna va-
rierade. Det var bonddrängar som inte 

hade en aning om betydelsen av offside 
eller om några regler alls och bland luft-
bevakarna  fanns före detta spelare från 
Göteborgskamraterna, Heimer, Skara 
och Falköping. Med andra ord en ”sa-
lig blandning”.. Vi delade upp i två lag, 
domare behövdes inte, vi dömde själva, 
”tre hörnor straff”. Rune Alm var given 
som målvakt. Han var speciell, inte bara 
som målvakt, påminde faktiskt lite om 
Thomas Ravelli…han gjorde fenomenala 
räddningar på bollar som tydligt skulle 
gå utanför. Detta hände bl a i en serie-
match i bandy. Wikings B-lag spelade 
mot Kållandsö. Först gjorde Rune några 
fantastiska räddningar för att senare göra 
en skridskoparad tre meter vid sidan om 

målet och styrde därmed in bollen 
i eget mål. Jag kan inte erinra mig 
några speciella fotbollshändelser 
från tiden på tåhörnet, jag minns 
bara att vi hade roliga kvällar som 
avslutades med en läsk på trappan 
till handelsboden. Träningen gick 
ut på att spela en riktig match mot 
Rackeby B-lag på Degeberg. För 
varje luftbevakare vi hade med i 
laget satte Rackeby in en A-lags-
spelare.

På slutet av 30-talet började ortens 
Philadelfiaförsamling (Pingstvän-
nerna) anordna tältmöten i Ska-
lunda. De första åren höll de till 
där numera Brita Gustavsson bor, 
på Gunnar Walléns utmark. Detta 
var något nytt för oss småpojkar. 
Det var sång och musik med helt 
andra rytmer än vad som förekom 
i kyrkan. Det var personligheter 
bland sångare och predikanter som 
jag aldrig glömmer. En av dem var 
Nils Taranger, en glad dragspe-
lande predikant, sedermera mis-
sionär i Brasilien. Det var en dam 
som ”gapade” och sjöng som hette 
Karin. En annan jag minns från de 
första åren var en lång flintskallig 
man, inte olik ”Kronblom”, han 

spelade tvärflöjt och jag kommer ihåg 
att vi kallade honom ”käpphästen”. Det 
var kvällsmöten och mycket ungdomar 
strömmade dit i brist på annat nöje. Då det 
kunde bli för mycket stoj och väsen fanns 
en dörrvakt vid namn Elof som ryckte ut 
och skulle hålla ordning. Tältet var avsak-
nat av elektriskt ljus. Vid podiet hängde 
en rad fotogenlampor och en liknande 
lampa hade Elof när han var ute och ja-
gade bråkiga ungdomar. En gång gick det 
illa, han sprang med lampan och fotoge-
nen skvimpade ut, det tog mer eld än det 

Kyrkogården i bakgrunden.
Bakre raden: Kalle, Johans Erik, Arvid,Gustav Svennson, Assar och
Olle.
Främre raden: Tage, Lennart, Gunnar och Rune Alm.

Landbandy på ”tåhörnet”.
Bakre raden: Gunnar, Olle, Assar, Kalle och Lennart.
Främre raden: Rune Alm, Arvid, Sven och Tage Wallén.
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skulle i lampan. Han fick ett gott råd av en 
förfriskad yngling,-- Pissa på lökta, pissa 
på lökta, släng lökthelvetet i skogen… 
Hur han gjorde förtäljer inte historien 
men händelsen lever kvar i folkminnet nu 
mer än sextiofem år senare.
Efter några år på denna plats flyttades tält-
mötena till vårat ”tåhörne” som på så vis 
gjorde att våran fotboll fick ett par veck-
ors sommaruppehåll. Nu var jag några år 
äldre och gick inte att hindra att vara med 
både inne i och utanför tältet där det kun-
de hända något intressant. Men det var 
inte bara bus, en del predikanter var fak-
tiskt värda att höra, tre bröder Gustavsson 
från Kållandsö. Jag minns namnet på två 
av dem, Holger och Sixten. Den senare 
farfar till bandy-spelarna Sixtensson. De 
var rätt humoristiska i sina predikningar. 

Något man inte glömmer var att höra so-
losång av Åke Blomberg.

Men visst blev det en del bus ibland. Jag 
kommer ihåg att jag satt inne i tältet, helt 
plötsligt hördes en duns högt uppe i tält-
duken och sedan något som kanade neråt 
med ett fruktansvärt illtjut. Efter en liten 
stund upprepades detta fenomen, man 
måste ut och kolla. Vem var det? Natur-
ligtvis, uppfinningsrikedomens fader, 
Rune Alm, kastade upp torra ”komockor”, 
jag tror inte att han själv kunde ana vilket 
resonansljud det blev inne i tältet. 
Vid korsvägen i Skalunda gjordes det 
reklam för tältmötena, en stor trätavla 
på cirka en kvadratmeter. Den stod upp-
monterad i stenhaget för allmän åsyn. En 
natt blev den omplacerad, om meningen 

var att den syntes ännu bättre vet jag inte 
men visst syntes den, upphissad på ”halv 
stång” i vår flaggstång. 
Detta var en del av det nöjesliv som er-
bjöds på hemmaplan under krigsåren. 
Fortskaffningsmedlet var cykel med däck 
av kristidskvalité, som begränsade våra 
revir. Vi tog vara på de tillfällen som gavs 
och led sällan av sysslolöshet. Jag kan inte 
minnas att vi hade tråkigt. 1945 hade far 
sålt ”tåhörnet” till villatomt och det var 
slut på epoken ”fotboll och bönemöten”. 
Kriget var slut, en ny tid började

Gunnar Thorstensson julen 2005
gn.Ingemar Williamsson
LIHS

den första internationella matchen i Borås
Söndagen den 2 maj 1920 klockan halv 
fyra på eftermiddagen var det avspark 
på Idrottsplatsen (nuvarande Ramna-
vallen) för den första internationella 
fotbollsmatchen i Borås stads historia. 
Då mötte Boråskamraterna (IFK Bor-
ås) Bollklubben Örn från Horten, då 
ett av de bästa lagen i Norge med flera 
landslagsspelare i truppen.

Boråskamraterna, som räknar 1907 som 
sitt födelseår, hade haft fotboll på sitt pro-
gram ända sedan sin start. År 1920 hade 
Elfsborg inte självklart stans bästa fot-
bollslag, IFK var en svår konkurrent. När 
kamraterna efter vårsäsongen 1932 drog 
sig ur Västsvenska serien (då division 3) 
hade de Borås näst bästa lag. Det var eko-
nomiska skäl som tvingade föreningens 
styrelse att besluta att inte fortsätta med 
organiserat seriespel. Inkomsterna från 
hemmatcherna täckte inte längre kostna-
derna för resorna till bortamatcherna.

När Västsvenska serien, som omfattade 
tolv lag, var slutspelad våren 1932, hade 
IFK säkrat nytt kontrakt, laget hamnade 
på fjärde plats från botten räknat efter 
en intensiv jumbostrid. I sin sista match 
vann man mot Trollhättans IF med 2-1 på 
Idrottsplatsen sedan Raggen Lennartsson 
gjort båda IFK:s mål. Han skulle sedan 
spela för Elfsborg och till och med göra 
ett par landskamper.

Men nu var det den 2 maj 1920 och dags 
för den första internationella matchen 
i Borås, IFK mot norska Örn. Publiken 
hade i stor numerär mött upp för att få se 
ett utländskt lag. Norrmännen var trevli-
ga, lugna och sympatiska, meddelar Bor-

ås Tidning. De hade dagen före spelat i 
Göteborg, vilket började märkas på deras 
spel i matchens andra halvlek. Deras bäs-
te spelare var högeryttern Paulsen, som 
framträdde genom sina snabba upplopp. 
Imponerade på sitt sätt gjorde också hö-
gerinnern Harald Ström, den mest sympa-
tiske idrottsman som någonsin trampat en 
fotbollsplan, enligt en minnesskrift som 
IFK utgivit. Ström var annars mest känd 
som världsmästare i hastighetslöpning på 
skridskor.
Matchen, som enligt Borås Tidning inte 
var särskilt bra, slutade 4-1 till IFK, årets 

Laget som slog Örn från Norge med 4-1
Fr.v.: Torsten Johansson, Ragnar Nilsson, Allan Davidsson, Eskil Svensson, Harald Carlsson, Martin 
Nyberg, John Augustsson, Helge Andrén, Harald Carlsson.
Knästående: John Augustsson, Waldemar Holmin och Ragnar Spångberg.
Bilden är tagen på Linds Môse sedemera Idrottsplatsen och nuvarande Ramnavallen.

största framgång för föreningen. Tilläggas 
kan att året därpå tog Örn hemma i Horten 
en gruvlig revansch. Med 10-1 vann laget 
över boråsarna, som ändå först besegrat 
ett annat norskt lag med 3-2. Resan till 
Norge betraktade IFK:s spelare som den 
trevligaste man gjort. Och matcherna i 
Horten 1921 var de första något boråslag 
spelat utomlands!.

                                             Lars Sundin 
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Boråsidrotten
Detta är en kortfattad beskrivning om 
Boråsidrotten, en verksamhet som un-
der årens lopp omfattat 400 föreningar 
varav c:a 160  är aktiva i dagsläget.

Kopplingarna till det gamla Grekland och 
idealen från de antika olympiaderna fanns 
uppenbart i den tidiga idrottsrörelsen. I 
början av 1900-talet tävlade man i klas-
sisk femkamp på Skogsvik vid Öresjös 
södra ände. Kvalifikationen var att hoppa 
4.50 i längd. Därefter fortsatte man med 
löpning, ett stadion (190 m), höjdhopp 
och spjutkastning innan det hela avgjor-
des i tvekamp, d.v.s. brottning.

Bollen var nu satt i rullning och expan-
sionen tog fart på allvar. 1904 bildades 
Borås Fotbollslag som 1906 ändrade sitt 
namn till IF Elfsborg och därmed lades 
grunden till det som kommit att bli Borås 
dominerande elitklubb. 1905 bildades 
Idrottsklubben, IK, som hade en kortva-
rig blomstring men kom att spela en stor 
roll för inrättandet av den första ”riktiga” 
idrottsplatsen i staden, Bäckeskog, som 
man arrenderade och ställde i ordning 
1907. Samma år bildades IF Sport som 
två år senare ändrade namn till Idrotts-
föreningen Kamraterna, IFK Borås, som 
firat sitt hundraårsjubileum i år. Friidrott, 
handboll, orientering och skidor har ge-
nom åren varit de mest framgångsrika 
grenarna. 1917 bildades den tredje fort-
farande verksamma storklubben i Borås, 
Ymer, som framfor allt varit framgångs-
rik i friidrott, skidor, boxning, handboll 
och orientering. 1907 bildades den orga-
nisation som sedan kom att bli en viktig 
faktor i Boråsidrottens utveckling, Fören-
ingen för idrottens främjande med major 
Emil Uggla som centralgestalt.

Bäckeskogs idrottsplats blev snabbt otill-
räcklig, inte minst sedan oenighet uppstått 
mellan IK och Elfsborg som till att börja 
med hyrde in sig här. Lösningen blev till-
fälligt en ny plan på Brodal som inom kort 
ersattes av en ny plan som Föreningen för 
idrottens främjande etablerade i Folkpar-
ken. Även denna blev kortlivad och fören-
ingen med den legendariske ledaren Artur 
”Arta” Andersson som drivande kraft 
lyckades med ett kommunalt stöd om 30 
000 kr bygga den nya Idrottsplatsen, idag 
Ramnavallen, i Parkstaden.

Under sin drygt hundraåriga ex-
istens har Elfsborg tagit hem 
SM-tecknen i fotboll fem gånger, 
1935/36, 1938/39, 1939/40, 1961 och 
2006. Andraklubb på den stora fotbollssi-

dan är Norrby som numera återfinns i div. 
II. I den Wall of Fame, som nyligen invig-
des Boråshallen, återfinns fyra fotbolls-
spelare bland de femton först invalda. Det 
är elfsborgarna Sven Jonasson som fortfa-
rande har rekordet i allsvenska matcher i 
följd (334), Karl-Erik Grahn och nyligen 
avlidne Ove Grahn samt norrbyiten Reino 
Börjesson som spelade de fyra sista VM-
matcherna för Sverige 1958.
Bland de övriga återfinns två brottare, 

Axel Cadier och Kurt Pettersen. Cadier 
tog brons i Los Angeles 1932 och guld 
i London 1948 och lät många smaka på 
sitt paradgrepp ”Karusellen”. Boxning-
ens främste Thure Ahlqvist med ett silver 
i Los Angeles 1932 finns självklart med. 
Cyklingen representeras av Sveriges för-
sta och enda manliga individuelle världs-
mästare i grenen, Harry Snell, samt mång-
sysslande Meeri Bodelid, båda från Ymer. 

Den avslutande grenen i femkampen var tvekamp, d.v.s. brottning.
Bilden är tagen på Skogsvik vid Öresjös södra strand i början av 1900-talet.

Meeri tävlade bl.a. i maraton och  på ski-
dor. Hon tävlade i Sapporo 1972 och var 
därmed Borås förste vinterolympier.

En annan världsmästare var Hasse Alsér 
som tog två VM-guld i dubbel tillsam-
mans med Kjell Johansson. Pingisen är 
fortfarande stor i Borås genom framför 
allt Mariedal. 
Det är också tennisen där Sandared just nu 
är mest framgångsrika. Sven Davidson, 
Sveriges första GP-vinnare i Paris 1957, 
började sin karriär i Borås och återfinns 
naturligtvis också på Wall of Fame. Tre 
kvinnliga elitidrottare finns också med. 
Förutom Meeri Bodelid är det sprintern 
Ulla-Britt Rosberg Wieslander som del-
tog i tre OS på 60-talet samt orienteraren 
Marita Skogum som bland mycket annat 
tog två individuella VM-guld och fyra 
budkavleguld som aktiv. I dag är Marita 
landslagsbas för orienterarna. Borås mes-
te olympier återfinns naturligtvis också på 
Wall of Fame. Han heter Bertil Sällfors 
och deltog som ledare i simning i hela nio 
olympiader.

Ja, så ser en bild av boråsidrotten ut. Men 
då har inget nämnts om den omfattande 
verksamhet som bedrivs av de många 
mindre kända klubbarna, de många för-
eningsdrivna anläggningarna i övrigt eller 
om motionsidrotten, inget om t ex BT-
stafetten eller Ramnasjön runt eller om 
orienteringens roll och Femdagars 1986. 
Men det får bli i en annan artikel!

Olof Toftby

Längdhopp, en av grenarna i klassisk femkamp i 
Skogsvik.
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Sommarmötet i Vårgårda
Lördagen den 29 augusti var det dags för 
det årliga sommarmötet – denna gång med 
Vårgårda som samlingsplats. 15 av de 16 
idrottshistoriska sällskapen/föreningar 
hade hörsammat kallelsen och samlades i 
Tångahallen vid Tånga Hed.

Ett 60-tal närvarande,  innefattande för-
hållandevis många kvinnor, hälsades väl-
komna till Vårgårda av Roland Svensson, 
ordförande i Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap 

Sven-Åke Mökander, kultur- och fri-
tidschef i Vårgårda och tidigare mångårig 
sekreterare i Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap (WIS) informerade om verk-
samheten vid Tånga Hed, tillkomsten av 
Tångahallen som kostade 12 miljoner att 
bygga. Publikrekordet är 1600 när golvy-
tan togs i anspråk – läktarna vid konst-
gräsplanen klarar att ta emot ca 350. 

Sture Gustavsson, kanslichef på Väster-
götlands Idrottsförbund (VIF) och SISU, 
informerade om den kommande fortsatta 
utbildningen för att utveckla de hemsidor 

som alla sällskapen nu har kommit i gång 
med. Träffarna kommer att anordnas i 
Vara under oktober/november enligt den 
gruppindelning som gällde i våras. Kom-
mande år kommer VIF också att föreslå 
stöd till lokala museer i någon form.

Sven-Åke Mökander återkom och berät-
tade om en studieresa i regi av WIS, SISU 
Västergötland och Västra Götalands mu-
seiorganisation Västarvet som kommer att 
anordnas den 1 oktober och där alla säll-
skapen/föreningarna inbjöds att deltaga.

Folke Brink och Bo Zachrisson, ordfö-
rande i Lidköpings respektive Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap berättade däref-
ter om det samarbete sällskapen har i nor-
ra Skaraborg som går under benämningen 
”Femklövern” där även Skara, Tibro och 
Karlsborg medverkar.

Därefter var det dags för dagens gäst – 
Erik Fåglum – att berätta om sin och sina 
bröders fantastiska cykelkarriär – en kar-
riär som började med Göstas flygintresse 
– något som fick Gösta och Erik att cykla 

till både Karlsborg och Göteborg för att 
titta på flygplan. Under nästan en timme 
berättade Erik om många intressanta de-
taljer och hade inte maten varit beställd 
till 12.45 så hade han säkert kunna fort-
sätta lika länge till.

Essunga Idrottshistoriska Sällskaps repre-
sentanter, ordförande Kent Larsson och 
kassör Uno Löfman presenterade och de-
lade sedan ut sin nyligen framtagna bok ” 
Idrottsföreningar i Essungabygden” som 
ni kan läsa mer om i nedanstående arti-
kel.
Slutligen tackade WIS’ ordförande Tom-
my Wahlsten alla medverkande och de-
lade ut blommor till Roland Svensson 
från arrangörsföreningen och till dagens 
gäst Erik Fåglum.

Efter lunchen fick alla möjlighet att titta 
på närliggande museum, Fåglummuséet 
där Erik guidade och Vågmuséet.

TW

Idrottsföreningar i essungabygden
Vid sommarmötet i Vårgårda fanns re-
presentanter för Essunga Idrottshistoriska 
Sällskap på plats och visade upp sin ny-
ligen färdigproducerade bok om Idrotts-
föreningar i Essungabygden.  Det var 
ordförande Kent Larsson och kassör Uno 
Löfman som berättade lite om bokens till-
komst och de delade ut ett exemplar till 
alla de andra sällskapen som var närva-
rande.

Ur boken, som är sammanställd och lay-
outad av Curt Magnusson – reporter på 
Alingsås Tidning, saxar vi följande om 
hur boken kom till:

Allting började vid ett möte i Nossebro i 
januari 1994. Harald Jakobsson, bördig 
från Nossebro, men boende i Älvängen 
och ledamot av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, ville starta upp ett idrottshisto-
riskt sällskap i Essungabygden. Syftet var 
att dokumentera, levandegöra och vårda 
det idrottsliga arvet.

En bit in på 2000-talet blev Curt Magnus-
son tillfrågad om att göra en bok om be-
fintliga och nedlagda klubbar och i slutet 
av 2008 blev det allvar av.  Efter en ut-
ställning i Nossebro, där delar av mate-

rialet presenterades, började arbetet med 
att färdigställa boken och i februari blev 
den klar.

Boken skall ses som ett verk av 
föreningsmedlemmarna i byg-
den och uppläggen från klubb 
till klubb har varit olika. Några 
av bygdens stora idrottsprofi-
ler är också porträtterade. 
Boken som är på 80 sidor 
kan köpas för 120 kr + ev. 
porto genom kontakter 
med Essunga Idrottshisto-
riska Sällskap, ordförande 
Kent Larsson nås på tfn 
0512-50840 och kassör 
Uno Löfman nås på tfn 
0512-50729.
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1955
År 1955 presenterade sig en lovande ju-
nior, Ulf Brandqvist, på löparbanan med 
fina tider på 100 – 300 m. Det skulle se-
nare visa sig vara början till en kort men 
framgångsrik idrottskarriär.
Det var dock flera föreningar, som var 
intresserade av Ulfs tjänster. Från bör-
jan spelade han fotboll i IFK Karlsborg, 
där han var en stor tillgång i A-laget som 
kedjespelare. Han var även bra i handboll 
men framför allt i ishockey för Karlsborgs 
BK. Där var han så framgångsrik att han 
kom med i landskapslaget.
Ulf deltog detta år förutom några klubb-
matcher i en större tävling nämligen Kvil-
les ungdomsspel i Göteborg den 4 sep-
tember. Det blev en något orolig resa. Vid 
en rast i Vårgårda började en närvös

Ulf undra vad han givit sig på och ville 
vända hem. Efter övertalning fortsatte 
resan men allt var inte över med detta. 
Det visade sig att löparna skulle använda 
startblock – en nyhet för Ulf. Det var nära 
till start när det visade sig att Ulfs start-
block var vända åt fel håll. I sista stund 
rättades det hela till och tillsammans med 
Göte Ivarsson (numera Sveriges meste 
maratonlöpare) blev det dubbelseger för 
Skackangrabbarna. Göte tangerade re-
kordet och var som junior framtidsman 
på 400 -800 m.
Denna händelse med startblocken kom att 
upphov till många skämt, som även Ulf 
kom att uppskatta.

Ulf ”putte” Brandqvist
1956
Skackans IF hade detta år en framgångs
rik säsong. Ulf tränade bra men hade 
ännu inte givit upp fotbollen.Han deltog i 
en del stafetter: blev DM-mästare i Borås 
1000 m juniorer tillsammans med Göte 
Ivarsson, Olle ”Pall” Erixon och Lars 
Westling, blev senare Skaraborgsmästare 
1000 m seniorertillsammans med Göte I., 
Lars W. och Björn Lundman.
Efter detta var det lungt fram till 15 sep-
tember, då Jönköpings nationella gick av 
stapeln. Ulf överraskade med att vinna 
100 m på tiden 11.1 sek.
Nu var förväntningarna stora, då Karls-
borgsspelen för första gången gick av sta-
peln den 22 september. Ulf fick nu visa 
upp sig i hård konkurrens på sin hemma-
bana. Han bidrog till den goda stämning-

en på Moliden genom att vinna 100 m på 
tiden 11.0. Men även Göte Ivarssons 800 
m-lopp och Björn Lundmans längdhopp 
hörde till det, som publiken uppskattade.
Det var nu tydligt,att löpning skulle bli 
hans bästa gren. När nu Ulf hade tagit 
beslutet, att ge löpningen en chans citerar 
jag hans egna ord: ”Jag fick inte en lugn 
stund förrän jag beslutat att lägga av andra 
aktiviteter”.
Noterbart detta år är, att Ulf tillsammans 
med Göre Ivarsson blivit uttagna till 
”morgondagens män” på Bosön.
Vidare att Ulf provspelade  fotboll detta 
år för A.I.K. i Stockholm. Ingenting blev 
bestämt, men pressen uppmärksammade 
dett hela med rubriker som ”Sveriges 
snabbaste brevbärare blir ytter i A.I.K.

1957
När försäsongsträningen var över och 
några tävlingar på hemmaplan hade av-
verkats, var det dags för Julispelen på 
Slottskogsvallen i Göteborg den 13  juli.
Det var en test på hur formen var. Distan-
sen var 200 m och tiden blev 22.4. Detta 
imponerade tydligen på landslagstränaren 
Gunnar Carlsson, som efteråt hälsade Ulf 
välkommen till landslaget om några år.
Det tog dock bara några månader tills Ulf 
debuterade i landslaget Efter Julispelen 
blev det ett drygt 20-tal nationella och in-
ternationella tävlingar för Ulf.
Bland dessa kan nämnas: seger på 100 m 
med tiden 11.0 och 200 m på 22.2  i DM 
för seniorer i Borås 27-28 juli, vidare 4:a 
på 100 m på SM för juniorer i Malmö den 
3-4 augusti.
Så kom tävlingarna i Tranås den 8 augusti, 
som blev Ulfs genombrott och som upp-
märksammades av av press och förbund 
och som ledde till landskampsuppdrag 
detta år.

Idrottsbladets Torsten Tegnér – den tidens 
ledande idrottsjournalist – var på plats 
den kvällen i Tranås. Han skrev följan-
de i Idrottsbladet: ”Ulf Brandqvist, som 
var trea på 100 m efter Brommalöparna 
Hultgren och Christersson (landslagslö-
pare) och som vann 200 m på 22.0 före 
Leif Christersson, i den grabben finns alla 
förutsättningar att bli något stort – balans-
växlande snabbhet-sting. Han är en natur-
begåvning, som det skall bli intressant att 
i hans utveckling. Grabben verkar nämn-
ligen vilja bli någonting.
Dagen efter Tranås den 9 augusti tävlade 
Ulf i Motalas Jubileums och Nationella 
tävling. Omdömet efter den tävlingen var: 
”Skackans Ulf Brandqvist, som sprang 
100 mpå tiden 10,7 och slog nytt distrikts-
rekord för Västergötland, var tävlingarnas 
stora sensation”.
Nästa tävling var SM för seniorer på 
Stockholms stadion den 16-17 augusti. 
Ulf överraskade med att bli bronsmedal-
jör på 200 m samt att besegra flera lands-
lagsmän med tiden 22.3. I semifinalen
nådde han tiden 22.2.
Det som Ulf nu hade presterat ledde till 
landskampsuppdrag. Först Finland-Nor-
ge-Sverige den 25-26 augusti i Björne-
borg, Finland. Där gav Ulf Nordens bäste 
sprinter Brundés, som norrmannen vann 
med Ulf som tvåa på tiden 21.7
Ulf fick förnyat förtroende att represente-
ra Sverige i A-landslaget mot Tyskland på 
Stockholms Stadion den 31 augusti, där 

Debut på 100 m i Jönköping 1956.
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han belade en 4:e plats.
Han togs även ut till och deltog i Finn-
kampen på Stockholms Stadion den 14-
15 september. I den blev Ulf sexa på 200 
m med tiden 22.0.
Det var sent på säsongen men Ulf prövade 
sin förmåga på 400 m i Göteborgsspelen 
den 22 september. Tiden i debuten på 
distansen blev 49.8. Det var tänkt att dis-
tansen skulle passa Ulf bättre i framtiden, 
men det kom att stanna med detta, vilket 
kom att få sin förklaring.

Tidningen Ny Tid uppmärksammade det 
gångna idrottsåret med följande: ” Ny 
Tids Västsvenska guldmedalj har redan 
funnit sin ägare” Att det blev Dan Waern 
har ingen i hela Västsverige haft något att 
invända emot. Möjligen kan man tycka, 
att karlsborgarna kunde ha känt sig lite 
stötta i kanten över att inte deras och hela 
Sveriges stjärnskott sprintern Ulf Brand-
qvist blev ihågkommen.
Dan Waern hade gjort en rad prestationer 
om säkert motsvarade kraven på Ny Tids 
guldmedalj. Skall man riktigt gå på be-
greppet bästa prestation – vilket numera 
aldrig görs – så är det väl frågan om inte 
Ulf gjort prestationer som överträffat det 
mesta, från ishockey och fotboll till lands-
lagsman i friidrott

Ulf började sin värnplikt i oktober på K 1 
i Stockholm. Han knöt kontakt med Wes-
termalms IF dels för hockeyns skull, dels 
för att något att ägna sig åt under fritiden.
När DM i ishockey i Stockholm  startade 
var Westermalms IF anmält och man tog 
till vara på Ulfs talang – han hade ju re-
presenterat Västergötlands landskapslag . 
Resultatet blev att Westermalm fick möta 
Djurgårdens IF och Ulf fick spela mot 
Lasse Björn och Roland Stoltz.Det blev 
lite väl tufft för Ulf, som lämnade rinken 
efter två perioder. Den matchen skapade 
rubriker som: ” Skackans vindsnabbe Put-
te mötte Lasse Björn i hockey men före-
drog att lämna arenan efter två perioder”.
Sådan ishockey hade Ulf inte varit med 
om. Djurgåprden vann med 14-2.

1958
Ulf kom efter med träningen på grund av 
värnplikten och en besvärlig ryggskada. 
Därför blev denna säsong inte så lyckad. 
Efter omständigheterna var det bra gjort 
av Ulf att nå finalen på 200 m i Svenska 
mästerskapen. Det blev en 6:e plats.

1959
Följande säsong var Ulf besvärad av sin 
skada. Han försökte komma tillbaka, men 

förutom några tävlingar med bra resultat 
blev han uttagen till en B-landskamp mot 
Danmark i Växjö på 200 m med en 4:e 
plats som resultat. Där slutade en lovand 
karriär, som blev ack så kort.
Ulfs intresse för idrotten fick sin fortsätt-
ning som tränare för lokala i fotboll och 
ishockey.

Omdömen
Ulf fick under sin korta karriär många fina 
lovord.
Stjärnreportern Glokar Well skrev i sin 
krönika:
” Såsom varande intresserad även i fotboll 
– fotbollen skall ju alltid tränga sig på – 
fäste jag mig vid, att den som fotbolls-
spelare reklamerade Ulf Brandqvist från 
Skackans IF sprang in som trea på 200 m 
på tiden 22.3 vid Svenska mästerskapen.
Finns det verkligenså snabba fotbolls-
spelare? I så fall skall jag be att få se dem 
även på Råsunda”

Referat från en fotbollsmatch Tibro- Jon-
sered:
”Tibro utjämnade till 1-1. Det var Skack-
ans flyfotade sprinter som kvitterade. 
I 21:a minuten skickade samme farlige 
herre in en kalasboll, som vänsterytter 
Rune Sand nickade i mål. Tibros särklas-
sige spelare var Ulf Brandqvist. Han gav i 
första halvlek en enmasföreställningi hur 
man springer i luckor. Hade han fått fler 
bollar hade det kunnat gå illa för Jonse-
red. När han tassade fram i sina fotbolls-
kängor verkade alla andra spelare ha fast-
nat i tjära.”

Seger över Braggs, USA,  på 100 m vid ”Amerikaspelen, Moliden 1957.

Reporter Gard:
 ”Det är faktiskt tre idottsmän,som gjort 
största intrycket på mig under året, och 
jag tycker det skulle vara orättvist att 
skilja dem åt. De tillhör samtliga svenska 
eliten och har gjort framträdanden i Fal-
köping under året. Den förste är Skackans 
sprinter Ulf Brandqvist. Han hade genom 
sjukdom och annat kommit efter med trä-
ningen och kanske inte varit i lika god 
form som tidigare år. Men ändock
var det en skönhetsupplevelse att se ho-
nom på Odenplan. Bland konkurrenterna 
fanns bl.a. Vänersborgs landslagsman 
Rune Eriksson. Uffe fick en dålig start 
men på upploppet visade han sin klass. 
Utan minsta ansträngning, lätt och av-
spänt och med en gasells smidighet när-
made han sig konkurrensterna och vid 
längdhoppsgropen var loppet avgjort. 
Brandqvists tid var 22.1”

De två andra som nämns var världsmäs-
tare i handboll Lennart Ring och Roland 
Matsson.

Ulf Brandqvist slutade sina dagar den 13 
februari 2004 – 66 år gammal.

Skrivet av Rolf Svensson
Hedersordf. i Karlsborgs IHS
Aktiv i föreningarna Finspångs A.I.K, 
Westermalms IF och Skackans IF med 
800 m som favoritdistans. 
Bästa tid: 1.54.9 min. ( år 1947 )
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präst+fotboll = sant
Femtiotalet åhörare, flertalet med ett 
genuint idrottsintresse i bagaget, hade 
hörsammat inbjudan att för en stund 
njuta av ett kåseri signerat av Skara-
borgs egen fotbollspräst Mats Löwing. 
Samtidigt fanns det en sista möjlighet 
för Karlsborgarna att ta del av den 
stora bildutställningen ”Westgötarnas 
idrottshistoria över 100 år”.
Inledningsvis hälsades Mats Löwing väl-
kommen av kommunens kulturchef Ker-
stin Lorentz som menade att idrott och 
idrottshistoria är kultur i allra högsta grad 
varpå ordföranden i Idrottshistoriska Säll-
skapet och mångårige fotbollsdomaren 
Roland Gustafsson kort informerade vad 
idrottshistorikerna står för och dess verk-
samhet.
Därefter intog kvällens huvudperson sce-
nen för att kåserande berätta fotbollsmin-
nen under ”präst+fotboll = sant”.
- Ja, det är sant i allra högsta grad, var 
Mats Löwings inledningsord. Men många 
tvivlare ruskade på huvudet och ifrågasat-
te att en präst skulle spela fotboll. Men så 
är det, även om det kan bli lite snärjigt på 
söndagarna, fortsatte Mats som även vi-
sade en ministaty av Nacka Skoglund. En 
mycket uppskattad gåva som han fick då 
han prästvigdes av en hängiven supporter 
med hälsningen ”en liten present på din 
stora dag”.
”Jag bara nöp till lite....”
Med humor och på bred Tidaholmsdia-
lekt, född som han är i Acklinga”, uppe-
höll sig Mats inledningsvis över kärleken 

till idrotten och den sanna vänskapen som 
skapas inom idrotten. Mats Löwings kå-
seri innehöll även många fotbollsglimtar 
från knattetiden, hur han ”värvades” till 
Ekedalens SK (sportklubb), minnesrika 
matcher och andra dråpliga situationer, 

Mats Löwing, här med den berömda löpsedeln, 
gjorde så sent som den 13 september mål i div V för 
sitt Ekedalens SK när laget besegrade Fröjereds IF 
med 8-0 och om något år är han därmed uppe i 
900 matcher.

tjôtet i omklädningsrummen samt alla góa 
kommentarer på byn och i kyrkan. Kväl-
lens åhörare fick även reda på att självaste 
Påven en gång har uttalat sig positivt! om 
fotbollen med orden ”världens viktigaste 
oviktiga sak”.
Mats berättade sedan inlevelsefullt hur 
han lyckades få sitt första, och hittills 
enda, röda kort med utvisning som följd. 
Hur han därmed hamnade på GT:s löpse-
del där hela trakten kunde läsa om prästens 
synd med stora svarta bokstäver: ”Vilken 
synd prästen! Tidaholmskomminister 
fick rött kort. Jag nöp bara till lite....”. 
Löpsedeln är numera inramad och pry-
der sin plats på väggen. Mats Löwings 
provkarta på berömda målgester lockade 
till skratt men även allvarligare ting som 
vuxenvärldens budskap till ungdomarna 
stod på kvällens programmet.
Avslutningsvis berättade Mats Löwing 
att han än idag, nästan 50 år ung och med 
851 fotbollsmatcher på sitt samvetet, fort-
farande tycker att 
fotboll är skôjigt.  
- Numera spelar jag i Ededalens U-lag, 
där U står för utveckling!, blev prästens 
något underfundiga avslutningsord på ett 
mycket uppskattat självupplevt kåseri.

                       Text o. foto Stig H Brehag

Fotnot: Bakom kvällens arrangemang 
stod: Karlsborgs kommuns kultur & bibli-
otek, Karlsborgs Idrottshistoriska Sälskap 
samt SISU Idrottsutbildarna.

Fr. v.: Kvällens kåsör, Mats 
Löwing, ordföranden i Karls-
borgs IHS, Roland Gustafs-
son samt Forsviks Åke Eng-
vall som spelat över 1000 
matcher – tre idrottsprofiler 
med fotboll som gemensamt 
intresse.  

Foto: Stig H Brehag
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paradISet LäNgJUm
Om man bläddrar i nummer 46 av saligt 
insomnade REKORD-Magasinet årgång 
1950 finner man på mittenuppslaget i 
vanlig ordning två gubbar som sitter och 
håller utkik JORDEN RUNT PÅ 8 DAR 
– ”en uddig krönika i ord och bild, där ni 
kan le åt tidens befängdhet”, som det bru-
kade stå i reklamen. På höger sida längst 
ner till vänster visas en teckning på en 
gubbe som i sin drömbild ser en by med 
skylten: 
       PARADISET LÄNGJUM 
       OBS INGEN KOMMUNALSKATT

- Ack den som ändå bodde där, 
  säger gubben längtansfullt.

Versen under förtydligar:
     I Längjum (Västergötland) där kan 
     livet levas glatt,
     Ty utav innevånarna tas inte 
     ut nån skatt.
     Nu packar man förvisso litet 
     var i vår nation,
     Så Längjum får bereda sig på 
     folkets invasion.

När man färdas genom Längjumsbyn när-
mare 60 år senare syns inga spår efter en 
invasion. Snarare varslas ett paradisiskt 
lugn, som knappast rådde för 60 år se-
dan. Då var det liv och rörelse i byn med 
två affärer och mejeri i drift. Byn var den 
naturliga samlingsplatsen. Till traditions-
inslagen hörde ett uppsluppet gäng som 
kom cyklande österifrån efter en tränings-
kväll på Backavallen. De brukade stanna 
till vid Carlssons affär för att köpa dricka 
och sedan stå i en klunga utanför och 
ventilera läget. Carlssons affär var öppet 
i alla väder och vid alla klockslag. Hand-
lare Carlsson var ungdomens beskyddare 
och innehade tidigare ordförandeskapet 
i Längjums Idrottssällskap i 10 år innan 
motsvarande politiska uppdraget kallade.  

Frågan är: Hur gamla är idrottstraditio-
nerna i bygden? Ingen vet med säkerhet 
svaret.
I en gammal historik kan man läsa föl-
jande: ”Redan vid seklets början fanns 
här en sammanslutning av idrottsgrabbar 
som gick under namnet Längjums IF. I 
blå-gul tävlingsdress utkämpades mången 
minnesvärd dust vid Backa”(tyvärr är det 
ingen längre som minns och det finns hel-
ler ingen skriftlig dokumentation). 1928 
avsomnade slutgiltigt gamla Längjums 
Idrottsförening. Fyra år senare, 1932, 
samlades några idrottsintresserade poj-
kar åter på Backa och beslöt att bilda en 
ny förening. Den fick namnet Längjums 

Idrottssällskap. Till att börja med var det 
enbart fotboll på programmet. Klubbdräk-
ten skulle föra traditionen vidare: gula 
tröjor och blå byxor (någon lustigkurre 
döpte sällskapet till ”det blågula farmarla-
get”). De två första åren var det fråga om 
enbart vänskapsmatcher, men 1934 kom 
seriespel igång. Representanter för fyra 
föreningar - Larvs FK, S. Lundby AIF, 
IFK Emtunga B och Längjums IS - hade 
ett möte i Längjums smedja, där man be-
slöt att bilda en fyrlagsserie. Längjums IS 
premiärvann. Kommande år utökades se-
rien och fick då namnet Vara Pokalserie. 
Undan för undan anslöt sig ytterligare för-
eningar. Längjums IS tog tre andraplace-
ringar i rad. 1938-39 spelade LIS för för-
sta året i Västergötlands Fotbollsförbunds 
seriesystem, närmare bestämt i Central-
serien. Man kan utan överdrift påstå att 
Längjums IS hade sin storhetsperiod på 
30-talet, där matcher mot t.ex. Edsvära IK 
lockade 300 åskådare till Backavallen. Då 
hade förstås Edsväraborna lika nära till 
spelplatsen som hemmapubliken, efter-
som Backavallen var belägen längst öst-
erut i socknen åt Edsvärahållet till. Sedan 
kom krigsåren med de många beredskaps-
inkallelserna, vilka vållade klubben stora 
bekymmer. Det primära var att få fullt lag. 
Så blev det även fortsättningsvis med spel 
i Varatraktens Fotbollsallians serier. 
Ombyte förnöjer, sägs det. Fram till slutet 
av 40-talet bytte man om på Einar Holl-
bergs loge på andra sidan om landsvägen. 
Där förvarades skor och andra attiraljer. 
Vid den nya dansbanans tillkomst 1948 
förfärdigades också tombolakiosker, som 
fortsättningsvis även fick tjänstgöra som 
omklädningsrum för fotbollsspelarna. 
Tvättningsmöjligheterna bestod av att 
blaska av sig i emaljfat. Vattnet transpor-

terades i mjölkflaskor från Hollbergs. 

Så tidigt som 1936 arrangerades klubb-
mästerskap i allmän idrott på Backaval-
len, där Erik Johansson (Emils Erik) 
gjorde rent hus med segrar i alla grenar. 
Terränglöpningar i det kuperade Backa-
området anordnades också under 30-talet 
liksom bandymatcher på Lidan. Då fanns 
under några år även ett B-lag i fotboll, 
men det försvann vid krigsutbrottet. Un-
der 40-talet var det, som sagt, svårt att 
fylla ens ett lag, vilket gjorde att yngre 
spelare inte fick erforderlig matchning 
in i A-laget. T.ex. försvann de talangful-
la tvillingarna Bengt och Harald Olsson 
tämligen snabbt till IFK Emtunga, där de 
fick egna skor och betydligt större utveck-
lingsmöjligheter. Under 50-talet blev tvil-
lingarna Olsson de drivande kugghjulen i 
IFK Emtungas fruktade och legendariska 
”släktlagsmaskineri”, som från lägsta di-
striktsnivå vandrade uppåt i seriesystemet 
ända till toppen av Div. IV. 

För att utbilda och sköta rekryteringen 
underifrån bildade LIS 1951 ett pojklag 
(upp till 16 år). Stommen bestod av ett 
gäng 12-åringar, som härdades i spel mot 
betydligt äldre motståndare. I början blev 
det mycket stryk, men tredje året betydde 
serieseger i Kvänumsortens pojklagsserie. 
Undan för undan växte laget i spelstyrka 
och Längjums IS tog hem sin pojklags-
serie tre år i rad (53-54-55). Avslutnings-
matchen 1955 blev formidabel: 15-0 mot 
N. Vånga BK (noterbart är att en nyinflyt-
tad yngling fick chansen som center, men 
han lyckades dessvärre inte göra ett enda 
av målen).

                                           Forts. nästa sida
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Längjums IS 1957
Stående fr.v.: Bengt ”Fimpen” Johanson, Curt Hallberg, Roland Johansson, Leif Wallentinsson, Lars 
Larsson, Lennart Hallberg, Olof Karlsson (lagledare).
Knästående: Gerhard Jakobsson, Ragnar Johansson, Lennart Borg, Assar Wedner och Lars Ljungdahl.

Kontrasterna inom den egna föreningen, 
LIS, var stora i mitten av 50-talet: Å ena 
sidan hade man ett av slättens sämsta A-
lag – å andra sidan ett av slättens bästa 
pojklag. Att forsla in det överåriga pojk-
laget i tuffa A-lagsmatcher var inte tillrå-
digt. Därför avstod man 1955-56 seriespel 
för A-laget, för att säsongen därpå starta 
om från lägsta reservserie. Till aktiviteter-
na på Backavallen i mitten av 50-talet kan 
även läggas handbollsmatcher för damer 
(damlaget deltog inte i någon serie, men 
spelade ganska många vänskapsmatcher) 
och i det i övrigt kuperade Backaområdet 
kördes motocross. 

Hösten 1957 firade Längjums IS 25-års-
jubileum med pompa och ståt. Handlare 
Harald Carlsson var med och startade 
sällskapet 1932 och fick för sina insatser 
motta Västergötlands Fotbollförbunds 
stora diplom, liksom ett antal andra väl-
förtjänta ”diplomater”. På egna vägnar 
och för övriga mottagare av utmärkelser 
framförde Carlsson ett tack och erinrade 
om de gångna åren.
- Vi har kanske inte gjort så stora brava-
der, men vi har hjälpts åt och det har all-
tid rått ett gott och kamratligt förhållande 
inom klubben. I idrottsligt hänseende har 
det gått upp och ned, men det viktigaste är 
att medlemmarna under alla förhållanden 
hållit ihop från den gången klubben bilda-
des en söndag på Backavallen.

Lagom till 25-årsjubileet tog LIS sin för-
sta serieseger sedan vinsten i Fyrlagsse-
rien debutåret 1934. I enkelserien hösten 
1957 vann Längjums IS Kvänums reserv-
serie. Vid nypremiären fick laget emeller-
tid inte behålla sin traditionella blå-gula 
dräkt. Därför anskaffades svarta byxor 
till de bleka och urtvättade gula tröjorna 

(visserligen blev det förbud mot att bära 
landslagets dräkt i klubbsammanhang re-
dan på 30-talet, men vem brydde sig väl 
om ett ”blågult farmarlag”?).
   
1958 hade Längjums IS för andra året 
(första gången var 20 år tidigare) kvali-
ficerat sig för spel i en av distriktets A-
lagsserier, Skaraserien, med ett ungt och 
lovande material. Debutmatchen skedde 
mot gamla arvfienden Larvs FK, som till 
råge på allt hade införskaffat Längjums 
stora lilla stjärna Lennart ”Garvis” Karls-
son. ”Garvis” var LIS trogen ända till sä-
songen då man inte ställde upp med ett A-
lag. ”Garvis” gick då över till Larvs FK 
och nu mötte han alltså sina unga, men 
forna lagkamrater. Vad som sågs som bör-
jan på något stort för LIS slogs emellertid 
snabbt i spillror. Militärtjänst och benbrott 
blev ödesdigert. Det fanns helt enkelt inte 
tillräckligt reservmaterial att sätta in. För-
utsättningar för en fortsättning saknades. 
Det samspelta laget skingrades, men man 
föll i alla fall med flaggan i topp utan att 
komma sist i serien. 1958 blev sista sä-
songen för Längjums Idrottssällskap. 

Några av spelarna följde ”Garvis” till 
Larvs FK. Andra gick över till Tråvads 
IF medan resten slutade. Övergången för 
bröderna Curt och Lennart Hallberg till 
Tråvads IF är värd en notis. Som ultima-
tum för påskrift ställde bröderna att även 
bäste kompisen Leif Wallentinsson fick 
följa med. Bröderna Hallbergs insatser 
i Tråvads IF inte att förringa, men i Leif 
Wallentinsson fick TIF en legendarisk 
ledare, som så småningom tog klubben 
ända upp till div. III. Så nog blev Tråvads 
IF nöjda med ”bihanget”!

I sammanhanget kan nämnas om några 

andra Längjumsbor i förskingringen som 
blivit ”fotbollsmissionärer”. I Fåglum tor-
de Harald Johansson (far till Hasse Harald-
sson på Ginza) vara mer ”Mister Fåglum” 
än någon av de berömda cykelbröderna. 
Åtminstone vad det gäller ideellt arbete 
med idrotts- och hembygdsföreningar. 
Emils Harald var yngst i en fotbollstokig 
brödraskara från Längjum, där äldste bro-
dern, Erik, allmänt anses som den skick-
ligaste spelaren genom åren i Längjums 
IS. Erik Johansson spelade dessutom 
med Edsvära IK och IFK Emtunga innan 
Längjums IS bildades och förekom emel-
lanåt i några kombinationslag. Något år 
var han ordförande i Längjums IS.

En bidragande orsak till framgångarna 
för pojklaget i LIS kan föräras Gerhard 
Karlsson. Han tränade laget ett par år inn-
an avflyttning till Bäreberg. Därefter tog 
han sig an Främmestads IK, som tränades 
upp ett antal divisioner!
 
Den störste i Längjum födde fotbolls-
spelaren återstår dock att redovisa. I hans 
sammanhang gäller ordet ”emigrant” sna-
rare än ”missionär”. Namnet är Sture Gö-
ransson och bor sedan åtskilliga år i Tysk-
land. Eftersom Sture är född 1951 har 
han inte haft möjlighet att spela för ”det 
blågula farmarlaget”. För Stures del blev 
det i stället Larvs FK, liksom hans far Gö-
ran, som lär ha gjort klubbens allra första 
mål (1934). Det var också som målgörare 
sonen Sture gjorde sig fruktad bland Div.
VI-lagen på Varaslätten i början av 70-ta-
let. Ryktet gjorde att han blev väldigt hårt 
tagen och ibland brutalt nedsparkad.1973 
blev det enbart två seriematcher – serie-
premiären på våren och avslutningsmat-
chen på hösten. 1974 blev det skada på 
skada under vårsäsongen. Karriären syn-
tes vara över. Visserligen gjorde Sture 
comeback i Varaalliansens inomhustur-
nering 1975 och verksamt bidrog till att 
Larvs FK för första och enda gången vann 
den turneringen, men mer än två ytterli-
gare seriematcher blev det inte i LFK. 

Med en Chalmersutbildning i bagaget 
sökte sig Sture till Västerås och fick jobb 
på Asea. Den civila karriären tog över. 
Men om man händelsevis råkade studera 
Västmanlands Läns Tidning hösten 1977, 
kunde man läsa: ”Kvalhjälte i IFK Väs-
terås: den folkdansande centern Sture Gö-
ransson som 11 minuter före slutsignalen 
hittade rätt bakom Ope-målvakten”. Sture 
sparkade upp IFK Västerås till dåvarande 
Div. II (närmast under Allsvenskan) och 
spelade 1978 mot sådana storheter som 
IK Brage och GIF Sundsvall. Sture gjorde 
sex mål.
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LÄNGJUMS BORDTENNIS-
KLUBB
I all blygsamhet introducerades 
bordtennis på programmet 1948, 
som en sektion i LIS. Man höll till i 
skolans slöjdsal. Det hemmagjorda 
bordtennisbordet fick snedställas 
och hyvelbänkarna staplas. I den 
gamla småskolan fanns det möjlig-
het att koka kaffe på järnspis och 
hålla värmen med kamin – där råd-
de intimitet och gemytlighet, men 
också en form av övervakning. 
Den i en annan byggnad inom 
skolområdet boende folkskollära-
ren såg inte den nyvordna aktivi-
teten med blida ögon. Någon gång 
emellanåt kom han på visitation. 
Vid ett sådant tillfälle överraskade 
han ett gäng som spelade kort på 
en hyvelbänk. – Sitter ni och spelar 
påcker, dundrade läraren. – Näe, vi 
spelar bara tjuett, å dä ä inge pängaspel, 
förklarade en av veteranerna oskyldigt, 
medan en annan i en hast rafsade ner 
potten i hyvelbänksrännan. Intresset för 
”ping-pong” ökade snabbt och slöjdsalen 
blev alldeles för trång för utövandet.   Den 
nyuppförda bygdegården gav helt andra 
förutsättningar, efter att man på nyårsda-
gen 1950 förflyttat bordtennisbordet till 
den stora ”ladan” på tryggt avstånd från 
skolans område. Efter ordentlig träning 
anmäldes så småningom två seniorlag till 
seriespel. Avsaknad av rutin lyste dock 
igenom i början. – I lär la ere i mä, mä 
tia, tröstade ”experten” Allan Eriksson i 
Vara.

 1952 bildades en specialklubb, Längjums 
Bordtennisklubb. Redan första året hem-
förde A-laget Skaraborgsserien (visser-
ligen med förstärkningar från Edsvära, 
men ändå). Någon uppflyttning till högre 
serie blev det dock inte på grund av om-
läggning av seriesystemet. Aktiviteterna i 
bygdegården blev med tiden enormt fram-
gångsrika för klubben, som satsade hårt på 
ungdomen. När Tråvads BTK (som spelat 
sina hemmamatcher i Längjums bygde-
gård), lade ner sin verksamhet, övertog 
LBTK säsongen 1956-57 såväl två spe-
lare som bord och serieplacering i Västra 
Skaraborgsserien från TBTK. Resultatet 
blev en andraplats och kval till Div. III, 
som dock förlorades. B-och C-lagen hem-
förde sina resp. serier.

Hösten 1957 firade LBTK femårsjubileum 
vid samma tillfälle som LIS firade sitt 25-
årsjubileum. Det blev alltså ”klingande 
valuta” för många spelare som bevis på en 
bred satsning och en framgångsrik säsong. 
Förutom tre eller fyra seniorlag fanns 

såväl pojk- som damlag under något år. 
Vissa säsonger tog tre seniorlag hem sina 
resp. serier och sammanlagt under åren 
blev det totalt 12 seriesegrar. Till bred-
den bidrog även ett antal Tråvadsbor. I de 
prestigefyllda Laskemästerskapen gjorde 
emellanåt LBTK rent hus på titlarna. Av-
flyttningen blev dock slutligen märkbar. 
Den kalla och snörika vintern 1966 be-
segrade s.a.s. LBTK. Ett samgående med 
”ärkerivalen” Larvs FK blev ett faktum 
hösten 1966 – dock utan Tråvadsbor, för 
de hade startat en egen bordtennissek-
tion i TIF och höll till i det nyrenoverade 
Föreningshuset i Tråvad (verksamheten 
varade dock bara en säsong). Längjums 
bygdegård blev även i fortsättningen plats 
för såväl träning som matcher under några 
år för den nya konstellationen, ända tills 
klubblokalen på Hedensborg i Larv blev 
iordningställd. I Larvs FK:s bordtennis-
sektion har Längjumspojkar utmärkt sig 
väl genom att ta hem c:a 20 klubbmäster-
skap.   

SKJUTSTARKT SLÄKTE
Den första idrottsföreningen i bygden var 
emellertid Längjums Skytteförening, som 
bildades 1908 och fanns kvar till 1971. 
Skjutbanan var placerad i Östbäck.  På 
sätt och vis lever skyttetraditionen kvar - 
ja, den finns i generna. En av Längjums 
skickligaste gevärsskyttar hette Anders 
Jacobsson. Han fick sedermera en dot-
terson med samma tillnamn och boende 
på samma gård - dock med efternamnet 
Bonander. Dottersonen Anders fastnade 
för pistolen som vapen och gick med 
i Pistolklubben Hjorten (bildad 1967), 
som har sin skjutbana belägen längst 
västerut i kommunen, närmare bestämt 
i Ulvstorp. Med säker hand har Anders 

Bonander skjutit till sig åtskilliga 
SM-tecken, men frågan är om inte 
andraplatsen i Student-VM 2003 
och tredjeplatsen i WC i Milano 
2004 smäller högre. Anders, som 
debuterade i landslaget 1993, var 
endast en ynka poäng från att 
kvalificera sig till OS i Peking! 
Lillasyster Anna-Karin är också 
svensk mästare i såväl junior- som 
seniorsammanhang. Hon tog hem 
SM i damklassen 25 m. precision 
pistolskytte 2007. Anna-Karin Bo-
nander skjuter inte bara hål – hon 
lagar också, men då är det mest 
fråga om hål i tänder. I skyttesläkt-
sammanhanget kan också nämnas 
att pappa Alf emellanåt var skyt-
tekung i fotboll i Larvs FK.
  

En idrottsförening finns fortfarande 
i verksamhet: Längjums Gymnas-

tikförening, som bildades 1964. Verksam-
heten är numera förlagd till Larv skolas 
gymnastiksal.

Längjums BTK
Fr.v.: Roland Johansson, Thorsten Westfeldt och Helge Svantesson

Anders Bonander

Anna-Karin Bonander

                                      Forts. nästa sida
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”BLODBADET” PÅ BACKAVALLEN
Må sammanställaren av dessa rader bli 
förlåten om han tar sig friheten att refe-
rera – ja, snarare kommentera minnes-
bilder – från den enda fotbollsmatch han 
sett på Backavallen. Minnesbilderna är 
en femårings medan fakta har tagits fram 
långt senare. Vi går tillbaka till Kristi 
himmelfärdsdagen 1953. Seriefinal i Vara 
västra reservserie mellan Längjums IS 
och Skogslunds IF B. ”Det blågula far-
marlaget” hade att utkräva revansch för 
1-5-nederlaget i Skôr hösten 1952 och 
startade matchen i rasande tempo, vilket 
gav en 2-0-ledning i paus. De blågula höll 
ställningarna, när följande inträffade mitt 
i andra halvlek: Hemmalagets målvakt 
rusade ut på ett inlägg, som en motstån-
dare också satsade på. Kollisionen blev 
kraftig. Målvakten körde en framtand i 
ena ögonbrynet på motståndaren. Fram-
tanden glappade betänkligt och ögonbry-
net sprack. Den ögonbrynskadade hade 

tidigare en röd tröja. Nu blev han helröd 
hela han. En taxidroska kördes i på pla-
nen för att forsla bort de dock i högsta 
grad levande offren. Det tappra och se-
gerpiskade ”blågula farmarlaget” vann 
slagsmålet klart på poäng enligt domar-
siffrorna 4-1. För en femåring framstod 
”blodbadet” som något av en spännande 
höjdpunkt – det hände i alla fall nåt! Lik-
nelsen kan göras med när de släppte ut 
korna på grönbete där hemma; en skock 
som vilt springer omkring, sparkar bakut 
och stångar varandra blodiga.

Slutligen kanske vän av ordning undrar 
om det blev någon invasion i Längjum i 
början av 50-talet, med anledning av noti-
sen i Rekord-Magasinet? Nej, utveckling-
en gick snarare i avflyttningens tecken. 
Hur förhöll det sig då med ”paradiset”? 
Anledningen till notisen om ”skattepara-
diset” Längjum var, att det inför samman-
slagningen till Larvs storkommun fanns 

outtagna medel för fattig- och barnavård 
(trots att det säkert var magert på många 
håll, existerade ingen offentlig fattigdom 
i ”paradiset”), där inga ytterligare pengar 
anslogs inför den kommande kommun-
sammanslagningen. Skolväsendet lydde 
under kyrkan – den delen slapp inte 
ens ”paradisborna”. Trots allt betalade 
Längjumsborna lägst skatt av samtliga 
Sveriges kommuner.

Påpekas kan också att det natursköna 
och ”paradisaktiga” Backaområdet, med 
Backavallen som utgångspunkt, under 
70-80-talen utnyttjades till välbesökta 
tipspromenader arrangerade av Tråvads 
IF. Som fotbollsplan blev Backavallen 
förstörd redan något år efter slutet, då mo-
tordrivna fordon invaderade planen och 
förvandlade den till en speedwaybana. 

Carl-Owe Johansson
Vara Idrottshistoriska Sällskap

Minnesmärke för Månstrålen på gång i Götene
I tidningen SkLT från den 22 november 
2008 hittar vi följande artikel på Göte-
nesidan signerad av Elin Andersson:
Minnesmärket över fotbollsspelaren Arne 
Selmosson blir verklighet. Någon gång 
nästa år kommer en stenfotboll på sten-
pelare att kunna beskådas i parken bakom 
Centrumhuset.

Det är i alla fall denna placering som poli-
tikerna och berörda tjänstemän tänker sig, 
men detta kan komma att ändras lite be-
roende på hur ombyggnationen vid torget 
utvecklar sig.
Idén att resa ett minnesmärke för Arne 
Selmosson började som en socialdemo-
kratisk motion i fullmäktige i april 2006, 
och två och ett halvt år senare har kom-
munstyrelsen alltså bestämt sig för att 
verkställa planerna. Det blir en fotboll på 
en pelare, kostnaden för statyn stannar på 
cirka 26 000 kronor inklusive montering. 
Statyn ska tillverkas av Thorsbergs sten-
huggeri i Hällekis.
– Det känns jättekul att det här har fått 
ett avslut. Nu får vi hoppas att det kom-
mer fram nya kända Götenebor som kan 
hedras på samma sätt, säger oppositions-
rådet Kenth Selmosson (s), som själv är 
släkt med Arne Selmosson – men på så 
pass långt håll att han inte har ansetts jä-
vig i beslutet. Kenth Selmossons far var 
kusin med Arne.
– Jag har själv spelat fotboll mot Arne när 
han var med i Skövde AIK. Det gick bra – 
just den gången gick det bäst för honom, 
konstaterar Kenth Selmosson.
Arne Selmosson ingick i den svenska 

truppen vid VM 1958 då Sverige gick till 
final. Han var proffsspelare i Italien i tio 
säsonger (1954 -1964). Därefter blev han 
spelande tränare för Skövde AIK. Sina 
första framgångar på fotbollsplanen gjor-
de han dock för Sils IF.

Och nu är det dags – här ett meddelan-
de från Götene kommun:
Ceremoni för att hedra minnet av Arne 
”Månstrålen” Selmosson.

Fredagen den 25 september 2009 
kl. 17.00
Solbacken, Centrumhuset i Götene

Kommunfullmäktige i Götene kommun 

har beslutat att sätta upp ett 
minnesmärke över fotbollslegenden Arne 
Selmosson. 

Arne Selmosson var Götenesonen som 
gjorde karriär både nationellt och 
internationellt bl a genom att vara med i 
det legendariska landslaget 
som tog silver vid fotbolls-VM 1958 samt 
genom att spela 10 säsonger 
som proffs i Italien, 1954-1964. 

Minnesmärket, en fotboll placerad på en 
pelare är utförd i kinnekullesten och till-
verkad av Thorsbergs Stenhuggeri. Place-
ringen 
kommer att vara på Solbacken vid Cen-
trumhuset i Götene centrum.

-----------

Här några fakta om Arne – samman-
ställt av Tommy Wahlsten
Arne Selmosson, som var född 29 mars 
1931 och avled 19 februari 2002, fick i 
Italien smeknamnet Raggio di Luna – på 
svenska Månstrålen – p.g.a. sin blonda 
kalufs. En sak gör Arne unik bland alla 
svenska Italienproffs med Gunnar Nor-
dahl som den förste 1949 – han är den 
ende spelaren på dessa 60 år som gjort 
mål i det klassiska Rom-derbyt  mellan 
klubbarna Lazio och Roma och han har 
inte bara gjort ett  mål – han har gjort fem. 
Dessutom har han gjort mål för båda ett 
och samma år. 1958 spelade han på våren 
för Lazio och gjorde mål på Roma och på 
hösten var rollerna de ombytta.

Arne Selmosson
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Sven Hjorth 90 år
En av styrelsemedlemmarna i Vadsbo 
Idrottshistoriska sällskap, Sven Hjorth  
har i sommar fyllt 90 år. Sven har till-
hört styrelsen i ett flertal år och är på 
styrelsemötena dess ständige juste-
ringsman.
Motorsporten har varit hans stora passion, 
är den ende nu levande som var med och 
bildade Mariestads Motorklubb för ett 60-
tal år sedan.Han har sett de flesta av topp-
förarna passera revy på Grevby, allt från 
”Kumla-Frasse, Varg-Olle Nygren och 
femfaldige värlsmästaren Ove Fundin, till 
dagens toppförare. Förutom att ha varit 
styrelseledamot i många år var han revi-
sor en bra bit på 1990-talet, sedan skötte 
han ljudanläggningen tills bara för ett par 
år sedan. Numera nöjer sig Sven bara med 
att följa sitt kära Örnarna på avstånd, men 
sitt stora intresse för motorsport har han 
naturligtvis kvar.
                                             P-G Persson

Jubilaren uppvaktas på 90-årsdagen av Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps ordförande Bo Zackrisson

Här Arnes klubbar:
Sils IF t.o.m. våren 1950 och under som-
maren bestämde han sig för att gå över till  
Jönköping Södra som placerat sig som 
tvåa i Allsvenskan som slutade i början 
på juni. Kanske var det J-Södras månads-
långa turné till USA-turné under somma-
ren som lockade.
Det blev fyra allsvenska säsonger i Jön-
köping Södra IF  (81 matcher-33) mål 
innan det blev Italien. Udinese 1954-
1955, Lazio 1955-58, Roma 1958-1961 
och Udinese 1961-64 ( de två sista i div. 
II) – sammanlagt 10 säsonger, 295 serie-
matcher och 93 mål.
Vid hemkomsten till Sverige engagera-
des Arne av Uno-X Sandberg och bör-
jade spela med Skövde AIK i div IV på 
hösten 1964 då han faktiskt under några 
matcher spelade tillsammans med Bert 
Karlsson. 1965 (nu utan Bert) ser Arne 
till att det blir serieseger och uppflyttning 
till trean. 1966 gör Arne nio mål och sva-
rar för många målgivande pass till ”Stig 
”Spiken” Talmark som gör 32 när Skövde 
direkt vinner trean. 1968-69 spelar Arne 
34 matcher för Skövde AIK i tvåan (5 
mål) innan han ”varvade ner” med serie-
seger för Götene IF i fyran 1969 och spel 
i trean (nuvarande div. I) för samma lag 
1970-72, 52 matcher, 9 mål.

Här fakta om Arnes moderklubb, Sils 
IF i Götene.  (från föreningens hemsida)
Den 15 maj 1933 bildades Sils Idrottsför-
ening. Men redan 1932 hade man börjat 
spela fotboll. Dräkten var då röd tröja 
och blå byxor. Redan från början var man 
redo att kavla upp ärmarna och ta tag i 
saker och ting, utan att vänta på någon 
annan. På 30-talet byggde man bland an-
nat tre dansbanor med tillbehör. Av olika 
skäl blev man tvungen att flytta på sig och 
bygga nytt. Vidare hade man gjort i ord-
ning två fotbollsplaner. Det var inte alltid 
så lätt med markägare som såg på fot-
bollsspelandet som ett onödigt “arbete”. 
Föreningen hade vidare en skidsektion. 
Man spelade bandy på kalkbrottet i Brat-
tefors. En härlig arena men efter några år 
beslöt man att sluta med detta. Det blev 
för mycket arbete med snöskottning och 
skötsel av banan.

1947 beslöts att bygga en ny idrottsplats. 
Den gamla var på tok för liten. Sedan dess 
har Silbohof växt, med grusplan, 7-man-
naplaner och en större gräsplan. Allt efter-
som har verksamheten krävt detta. Många 
Sildagar har under åren hållits. Medver-
kande har varit klubbar av elitklass som 
visat upp sin verksamhet. Arméns Lejon, 
boxning, brottning, motorsport och hand-

boll har förekommit. En fortsättning på 
40-talets hembygdsfester likaså. 1969 
bildades ungdomssektionen. 1979 var det 
dags för tjejerna att börja spela fotboll 
och en damsektion bildades. De har sedan 
dess gjort stor succé. Första seriesegern 
togs redan 1972 och 1976 var det dags 
att spela i högsta serien mot bland annat 
Öxabäck, Jitex med flera kända lag. 1964 
uppstod supporterklubben som har utgjort 
ett stort stöd för IF under alla åren. Inom 
kommunen har man sedan 1987 plockat 
in papper en gång i månaden. Där har alla 
hjälp till med bilar, släpkärror och plock-
ande och det gratis. Det har ju funnits 
många profiler genom åren. Nämnas kan 
ju Arne Selmosson, Olle Lundberg och 
“Göttorp”. Idrottsligt har det blivit många 
seriesegrar. Största knallen var det 1967 
då man besegrade div 2-laget Grimsås i 
DM. År 2003 gjorde F19 flickorna stor 
lycka då man vann Gothia-cup i Göte-
borg. Damerna har under åren vunnit ett 
otal seriesegrar. Herrarna gjorde 1969 en 
stor insats då man blev tvåa i div 4. Serien 
var knallhård med många derbymatcher.

Arne Selmosson var på besök 1963 med 
Udinese. Matchen spelades på Västerby 
och 3.200 åskådare infann sig, vilket väl 
fortfarande är publikrekord. 
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resebrev från värmlandstur
Vi, sex ”gubbar” från Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap, gjor-
de i mitten av augusti en privat 
idrottshistorisk resa till Värm-
land. Den egentliga anledningen 
till resan var att vi skulle besöka 
vännen och idrottsjournalisten 
Kjell ”Keeper” Emanuelsson i 
Arvika. ”Keeper”, en av landets 
vassaste idrottsjournalister, var 
under några år på 1970-talet 
sportchef på Mariestads-Tid-
ningen. Resan blev dock mycket 
mer än ett vänbesök tack vare 
”Keepers” kontakter inom den 
Värmländska idrotten.
   Första anhalten på resan var kaf-
fepaus på Stora Valla i Degerfors och be-
sök på idrottsmuseet där. På Stora Valla 
träffade vi Degerforsprofilen Bertil ”Åsa” 
Persson iförd Mexicos landslagsoverall, 
som han förärats av Sven-Göran ”Sven-
nis” Eriksson.”Åsa” hade mycket att be-
rätta om spelarprofilerna i Degerfors, spe-
ciellt från den allsvenska tiden, och om 
episoder runt matcher.
   Färden gick sedan vidare upp genom 
Värmland till Arvika där vi strålade sam-
man med Kjell ”Keeper” Emanuelsson, 
som förberett ett besök hos hans gamla 
klubb Fiskeviks IF. Den idylliska fotbolls-
arenan Sjövallen invid Nysockensjön har 
ett imponerande publikrekord på 3602 
betalande åskådare i seriefinalen mot IFK 
Sunne i Div.III (gamla trean!) i september 
1962. Den verkliga publiksiffran var nog 
över 4000 eftersom planket runt planen 
gav vika. Imponerande publiksiffror i ett
samhälle som då bestod av 97 innevå-
nare.
Fiskevik och Ottebol kan också förknip-
pas  med flera kända idrottsprofiler. Ma-
rita Neijdert, eller Karlsson som hon då 
hette, Sveriges bordtennisdrottning under 
många år gjorde sina första framträndan-
den i Fiskeviks IF. Matcherna spelades i 
”Hungaria”, en lokal som uppfördes för 
bordtennis och föreningssammankomster. 
Hur byggnaden fått namnet ”Hungaria” 
fick vi inte klart för oss under besöket, 
men det skulle vara roligt att höra kom-
mentarer från nuvarande pingis-
spelare om att spela i en sådan 
lokal. Huset inrymmer idag en 
nedlagd plåtverkstad. Marita 
Nejdert gjorde ju sedermera sina 
största framgångar när hon spela-
de med Leksbergs IF i Mariestad, 
sedermera Mariestads BOIS.
En annan profil från orten är 
skidåkaren Benny Kohlberg, som 
förutom framsgångsrika insat-
ser i staffettlandslaget, 1982 blev 
svensk mästare på 30 km då SM 
avgjordes i Skövde.
   Vid återfärden mot Arvika pas-
serade vi ett ställe där plötsligt 
”Keeper” pekade upp mot ett hus 

och sa: ”Där uppe bor en målvakt som 
gjort mest allsvenska matcher i Hammar-
by IF, vi ser om han är hemma”.
Han var inte hemma, men efter en tele-
fonsignal från ”Keeper” dröjde det inte 
många minuter förrän Gunnar Wilhelms-
son dök upp. Ett mycket intressant möte 
där Gunnar Wilhelmsson berättade om hur 
han värvades från Norrstrands IF i Div.III 
till allsvenska Hammarby för att ersätta 

proffsflyktade Ronnie Hellström. 
Under åren 1975 - 1980 gjorde 
så Gunnar Wilhelmsson 137 all-
svenska matcher i Hammarby, 
vilket fortfarande är rekord i 
klubben. Gunnar Wilhelmsson 
var också målvakt i den första 
landskampen som Sveriges U-21 
landslag gjorde och var också ut-
tagen i VM-truppen till VM i Ar-
gentina 1978, som målvaktsreserv 
på hemmaplan.
   Första kvällen gästade vi ”Kee-
per” i hans hem på Segerfors gård 
utanför Arvika. En bostad som är 
ett museum! Hela huset var täck 
från golv till tak av klubbvimplar, 

klubbnålar, tidningsartiklar och foton från 
alla världens hörn. Inte en kvadratcenti-
meter var outnyttjat. Går inte att beskriva, 
måste ses!
   Följande dag uteblev ett tilltänkt be-
sök, men efter ett nytt kort telefonsamtal 
från ”Keeper” meddelade han att vi var 
välkomna till Rallykungen Per Eklund. 
Eklund tog emot oss i sin verkstad och 
ägnade en timme av sin dyrbara tid till 
berätta för oss, lite grann om sina duster 
med Kenneth Hansen i rallycross, men 
mest om sina bilar och det enorma arbete 
som går åt emellan tävlingarna till repare-
tioner. Just nu byggde han om en bil helt 
efter att ha voltat fyra varv i sin senaste 
tävling. Om en och en halv vecka skulle 
bilen vara klar för ny tävling. Han berät-
tade också om sina många framgångsrika 
år i Rallysporten och om de svåra konkur-
renterna och kompisarna Stig Blomkvist 
och Björn Waldegård.
   Vårt sista idrottsbesök i Arvika var ett 
oanmält besök hos Arvika Basket. Men 
åter igen ordnade ”Keeper” på nolltid 
fram en kvalificerad guide. Anna Nyberg, 
mångårig ledare i Arvika Basket, berät-
tade om klubbens framgångsrika period 
i slutet av 1900-talet då Arvika Basket 
dominerade dambasketen i såväl Sverige 
som Europa. Fem år i rad svenska mästare 
i dambasket och en gång Europcupmästa-
re, ett strålande facit av en liten landsorts-
förening. När Arvika Basket spelade sina 

Europacupmatcher hemma var det 
flera hundra meters kö till Sport-
hallen berättade Anna Nyberg.
   Besöket hos vännen Kjell ”Kee-
per” Emanuelsson blev mycket 
mer än ett vänbesök och vi som 
var med fick fullt klart för oss att 
även om ”Keeper” numera är en 
”tillbakadragen” sportjournalist så 
är han uppskattad och välkommen 
hos både gamla och nya idrotts-
stjärnor.

Nedtecknade av Bo Zackrisson
Foton: P-G Persson

Kjell ”Keeper” Emanuelsson och Hammarbys målvakt under 
1970-talet Gunnar Wilhelmsson hemma på gräsmattan hos Gunnar.

Hos rallyföraren Per Eklund som var vänlig att visa oss runt i sin 
verkstad.

Tord Källström,  iförd engelska landslagströ-
jan med autografer. Bild från Degerfors IF:s 
museum.



29

HöStkrYSS

HÖSTKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, bildar namnet på en träningsanläggning, som förr var mycket populär bland 
bl.a. skidåkare och friidrottare.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”Höstkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5,  547 93 Skagersvik.
Senast den 15 november vill vi ha svaren, som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkommna svar. Lycka till !

Rätt svar till förra numrets ”Sommarkryss” var SEGLING och vinnare blev:
1:a pris, 3 Sverigelotter: Anette Hultstein, Glacialgatan 8, 540 50 Borås.
2:a pris, 2 Sverigelotter: Jan Brandell, Annagatan 106, 531 38 Lidköping.
3:e pris, 1 Sverigelott:     Anna-Lisa Mether, Roddaregatan 16, 462 35 Vänersborg.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Nyebrogatan 5A 
                441 34 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Hems.      www.alingsasihs.se
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG.   645 95 45-7

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.      bis@bihs.se
Hems.      www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kenneth Larsson
Bankg.   5513-8168

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Hems.  www.essungaihs.se
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Hems.   www.falbygdensihs.se
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Hems. www.herrljungaihs.se
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0731-42 22 51
Hems. www.karlsborgsihs.se
Ordf.     Roland Gustafsson, 0505-306 14
Sekr.      Stig Brehag, 0505-403 87

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@telia.com
Hems.   www.lidkopingsihs.se
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  bmk1948@live.se
Hems.  www.marksihs.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Hems.   www.skaraihf.se
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83
Hems.   www.tibroihs.se
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
   @gmail.com
Hems.  www.tidaholmihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Ejving Karlsson 
Bankg.  5089-0490

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Hems.   www.trollhattansihs.se
Ordf.        Hasse Rosendahl
Epost   hasse.georg@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    Marieholmsvägen 2                  
                542 43 Mariestad 
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Epost   bo.zacke@gmail.com
Hems.   www.vadsboihs.se
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Bankg.   402-6712

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Carl-Owe Johansson
    Kållegården 1
                 534 92 Tråvad
Tel:           0512-140 12
E-post.      kallesr-m@swipnet.se
Hems.    www.varaihs.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12
Bankg.    5400-2829

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillegårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         Jan Kindmalm,  0502-142 33
E-post    kindmalm7@gmail.com
Bankg.      5423-6880
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WeStgötarNaS IdrOttSHIStOrIa 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson

Redaktionskommitté:   Jan Kindmalm, Olof Toftby och Bo Zackrisson.
                                 
Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Bo Zackrisson  
               Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0551-203 22  
                             0704-39 84 32   0706-81 21 16            0705-24 58 61
       leif@bihs.se              olof.toftby@bihs.se                bo.zacke@gmail.com    
                            
       Jan Kindmalm
       Tel.0502-142 33
       0709-42 75 71
       idrottshistoriskatidaholm1@gmail.com 

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61
bo.zacke@gmail.com

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Jan Kindmalm, suppl.
c/o Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
0502- 142 33
0709-42 75  71
idrottshistoriskatidaholm1@gmail.com

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com
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Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:      Box 554
                  503 14 Borås
Tel:            033-35 39 39a, 
                  0706-81 21 16
Ordf.:        Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.          Solveig Sundequist, 
     0500-41 86 94

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vbg.idrottsmuseum@
                  telia.com 
Hems.     www.vanersborgsihf.se
Museum:   Vänersborgs 
                   Idrottsmuseum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                   0521-141 09

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Hems.    www.wargardaihs.se
Museum:  Idrottshist. Cykelmuseet
                 Tånga Hed
                 447 91 Vårgårda
    0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
    0322-62 70 19
Sekr.     Stig Sjögren
     0322-62 36 51



returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

posttidning B

Petrus Kastenman, som i augusti firade sin 85-årsdag, ses här på sin häst Illuster i aktion vid de olym-
piska ryttartävlingarna i Stockholm 1956 då han tog guld. Se artikel på sidan 15. 


